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 مل]و زعار مرن هتعابت:ءزنعا ل وطتنعات, ع1 (نة1210عامزت"ا2: 1ع ةلتوط] هل

 رك دسك عا عرج (عر» ]ركقصحت كات عارعت ظلطاتماغططعاع مت طظعرتاتس , للم. 6383 عد“

 عالعزاعرر طعام 21111  ةعارعات كددستتت]ا112 9©ع23:061* 1:11[, هاه

 زعا 12 لعد» زعمزتا [هععرت نص نقلت عت10دعات 11 ة8(2عات116 ء12611 231201

 ةالعات 12161: عودوطتت عا ( عدعا] ءار هك ءعرناععم انطعتن ءادعرت '!'2611 167١ 1 ععج] م11112:5"1-

 ه6 (0عم 1عطهات1اعرر :ةطلعاسسعات]ع ثهعاطمت> لمسقلم 1110م ةعط تعط

 دا 1ع طاعرتجتتمعدطع نعرن ةن' 1ع طعانشت ع1 ع علت 1162112612 111201 أ

 ءززإ 11مم ط61[11*ةا11 1 هجنلع 1126117111701 عرطد طل 2205611116 عاتقنا 821

 عر (116ع عفر عانتع لعد» ]له 21310ع-قةسا_ عزك ددتت* 21611 6116 16

 طالرءارأ ععرمعدعا 18316. للادعطمعتب 1نأ] 01عوعلطع جات ط7206ع ععاتطتا

 طمع, 1انطلغع زعان ةطغعن ةسعاب عتتاتسللتعط لقهع ظعاتش صتقد دقعات طةدطم]111ع

 ال201 101 01ع5ع 120 0ع 8عوعابفا1 6 عانطتع 2216 )62122 ١ ءماعءع. قةنمومز

 كعرد ططصطقلتع, لع دصتعاب 1عدوعاتع, جمع سصتعاب طقتسعت اننا لذع 1386م ةتلب

 عر عرج !ءم[اومدعر» عمزكعمع 0120 1؟عاعطغم» 0عموفت "11غ معاب ن0

 دمعات ؟ءرهعا 1 علعسعت ؟؟ءنسجعاتعات, 016عدعاطع 21 ]ةدعاتر عاقتتاطع زعاد زعاجأ

 ادا تاع 211 هعاطر ةلذعءان] ده 87151 211 عاق

 ©( 0ع ظءرععتم, لعرب 1ع 20 1انطتنعت عمات عاما 1؟ءال(اعر

 11طءاقلم 0م ؟"ءرت مكمل معز, 1111 2611112: هه 1610612 1110

 كاعاتل لقطتصت ةطعتخ لمدستك 016 1!"جعابععاعطت“ عد هعاطأ رمتاتكعت انتل ةتتعأل

 طعس عا عع اقدصسعب ال201 1عز1 لقع 11 ءناع جاك © ةوعاطتءاتتسون11ع11ع 00

 11 تط نطل هله 11 ءنهكاتتن - [2ءرلصتقل 31661 7علأك 702 10م

 اس عرتعموع زها, طقطع زعط لتع 8ع دتتكعدطع نطغءتنمطصتسعال.  آ1عز1 طن
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 لنع جعزخ 1مادلك, هتتعاط لوطت* نصل "دع مصل طمعا اقصععت» دصتغ لعسص آد"نعاع نا

 مرع (ور1:ععاضرت» جطعاتعءانعات, 0201 1611 ددتخأ طاتغعلكل عا هتك لمه 111 6ن عا

 طد11 زر ىخسودوزعاا ةاعاعر ع طرتةءارع]ز2 ع7 061 062561563 68مم

 طءطقس0عار لعب ةطوعاستكاع 1م طم هط عتمه (نطتخضستلع اقع طة10146ع 17 ان

 نام ]1 ءطعات 01ععمد 1[ ءاععع ععيتوتاعي هعطتعات, طقهطع 1ع 0138556156 ه0

 عن زعاج زءمدصغع جكمعت: مرتان نت عاقتتنطع دصتغ ع معاك طالانععات

 مستمع عع زد ظفانعأل لعرن آن عرقا ءطلععتل ن0 ةتتعات 11 نططصت ةقق12-

 1[ععزن عمارات أ 51

 ررزع مجرم عادتك 156 0 همر" هدحسمأ, 241/5 نكد طمعا, 17 01هلكز

 لمر» مرزمعع] 156 17 ص طمعط, 1ه85 11 هت ط12عل6. 1غ ءطاعطقلا 38

 21ة(16هر.  ةنك 01ه 83هزكع هاعطعا> 12 7ع11ع2. 10د طرصطقتتلا 156 ظةصرن-

 طول طحتغ طماع عالم. طقه طورداعت» 156 هن: عاطاتعا: هاقتتعر علاقتنا

 عما. 1رءرع كدماأدتل 1هغ اند ا(ةصقعات 1عرصلا نط عانتز 00نط 1عاباعات ع(

 11 ةهوعر معاجم نرص طظقتلع, دمعات 1١1 نحف ءاطع , 1ءافاتع (عا> '!'ءرعن ةطعتا

 متعابت طعوعطقملت أ طقاطعال. 101غ ءاحكوه جطفءوت1عردعت) 1012ع2» 1

 ةلتك عاعسا1 نط طقاتل 2ع ظعرلتتأا# 122. 1016م كةءاتتلا زم( هعابق7عم لآ ءعلعالا :

 عرتموم 120 ا, ع1اعاعطسقمى1ع, كاعرسات نان ةاوتاع ؟0ه]عهلتقتتتاز 016 116 عدل-

 ممارس لع هزت طغت” 0ه:ه[ععاعتت(ا عنممد. ]ئ1ع ؟هع2061ع ]ل116 15

 هزرع مس "؟ا"نمعاركتساع, ؟عءاعطع جرح دتهتعاطعاتت 6(83ء]11ع2 ل11*علذ عت“

 دلك 2385 1102ه ءادكدم 116 ععاكامعطت 18

 ال16 عزان لع ةطوعاتالا 156 دتعالط 3128462عانعار 191101 2161 8

 6. لطم. 01. 8. لل

 ]رود 11661 لعدن طقمضلمءاستأأ 1ءاطلك, 116 11طءدتانقتت)ا 016 عمل

 9 طاق عر» 0عرمعاطعب ؟ءرتتتقدأ 7؟0ع2.  ةتسعا ز 0ع 1ك

 زها لعععاطع هتعاغ طعصعتناع. 16 لعسص 1111 1عطلأ ةهتعط لنئعغ ةسعتطع

 0163 1١ هرتامممعرتعز ةتعات 12 ؟'هدتاوتتكع هه 1[ ءتاععع رجعدأ هل' ةتعات دل عالم

 ملك لعز' هطعرنعب ظعاعع جت ةسكتم زعاعت» طوررتعاهعع .(؟02> 0

 طاق ءرتن) ذه ةنتمفعت» 0ع تدلل لع طويتعسامعع ةسسعط لتع ظدتتلتةلل
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 همععوعامان, تان ؟ءاعطعت» 016ةءاطع ععطقالار 2. 8. 101. 28: شع ىداح ةينأثا

 رو 1[1ععأ طافت' هلهو لعل 11. ظحتا اطعم آ/ ءزناععم 701 رمع لتنط

 لواء ةعاتلا 6ءداقطت عا 1110, ؟ءافعطع 8

 00د ريد عي يخت ىلاعت' هللا ءاش نا لتي شع ىداخلا ورجأ مث

 طرد 10146 1ءسصمفغال هتك ا1عدع> 11. ظدسما دمع ءزلط 2701161: هد

 منا ردفات: ءرتع, اةممأ هانا هتتق لع ةسعدوطع هاغعات تلهعالع]. --

 لرومه اا ءدناعر لعن 016غ ؟ةينعاسسعالع ظل ةطععطقت", ةاطتعاا

 جامو ر1210عماعجدم 12 ةاورناعع قصف. ]1ةعرهم 112 عر ا! ةعاقمدعت' هتان

 ةاتك ةانطعت' ظعطحتمءانعم ءدزعالاور ؟تكعزه6 هل ةتتعال 2111 كرما عل عع

 طع طقهأ ةطعانمت العا, طهفعأال 8. اك. هر لتع ]ظ"ددسدتلا عر ععدغعاط] كدأعات عع مطل

 ةةلئطر دهعات اكك, ” لتع (ءوعابتعطغع عع الطن ءاطقفسقلل]ءز طهعط ظدر 8

 لنزع 1تلكدصسع عم 1طماتل عرب :0صقلل. 1 1111 هسا عال عت, ههعأط

 8. اذدر 4 لع 101 ع5 0دكدتناز طهغال اذن, 183 0لعر> لعه ةطال 100الكز

 طهعاط أ. 11 طر”اعارتددءع عع 8[ ةهاحتس اه طعز> 'ةط0عاط1]7]عغ.

 لروعم دكر هه طلعت" رحت ةاتتعاتت 2112 ( وغارت نكأ51م1لآعع ت11 الل

 طحاطعات, 2ء1عا (16 عدطتع ةصادعع. لل1ع (ةهزةاطسسطتقةا111 11

 هارد عارم 10عقرن عع 7هد"لعر عع هدءعدطملا هعمل لت[: 161“ 1” هرتومدعت

 هعاطس6 تك دلتا هءعاصعت' ةسمتعالك 1166 1ءرعودعات 11201 ةهنالعال 7

 جالت نلعر هل' علطأ دجاتت' هلع امد ءاتذأةالاتت 2 7011 هر نطاعت تت 1و

 رس عانءامأ ع1 5ءاطع نع نسرددت"[ةزدعا لمدن هأعال عع. كادت 0 71من

 8عرتعاطتع مت[ ععااطرع]16 1ةدنلعت انطعتخ لعرمهعا طعن ؟؟هدتقلال هلع (1عدءاطع

 طمرسم, هدتالقتعا هع ط15:ءالعت, لقع هلع" الهه هعا لهم اتت هن] مم مساع. ١

 هم هاتف مالا, 11101 كانت 8عاعمءططتتع عع 1!"جالعع هتص اج علتعاامأا1 لع 661 عمد

 طصوفعطأ 12 تفاعتنم اننعل اطئدتتمأ, مان طرطتخعات 0063 كانت كررمأا. 10ءز' ةللع-

 11161 186 ]ع1 11120 الط عر 17012 [1ءطع1"1*هلان11122 111201 011

 ممارس لع "ع1. ]نع طرةطلطتنتع ةعأ دمنا نتغعاطت تقهغات لةلتعلات 600

 للعم ا! ةرتاهطتخعتت لعر' ة01011211122, 211 ([عددعا> (2111151611 51011 ]3 ةنالنأل

 طاست عمم هدسكتطتعات 1ةعقك, طقأ 701 ءهدهأ لمه عنمددع 8ءزممتعا 20 067



 عق71”7

 روزرسل ع5 عم 8(دجطعتت جنح © ءامسسع 1انل' 016م ظلدعط1ام]ععت» ععاططةعاتأم

 1مل جتعاط دتعطأ تدع هللعز طظاسمم 101 2. طر ز0 هعاطعال : 01019168(6عتتب

 معكم1ع6 هه متع. [نومعر» ؟؟هرتامجمعر» 11نطقعا هتعط نمعط ةعاسعلل الما

 عقصعمرتل: ه١ طفاطمملعا6 زد طعدمرلعت:عر مطععطستا عب لع ءاتقعاسعلت

 روع عوتسمع نضع ةاعالك 1عةعالطعد, ةهنعا 3ءدتن هلع هلعط انطعتب كنع ظعلطع

 1011 لولاه ها1212611]16(15, 3 ل1 تالا 1 هرخاه116 هت, 1(1هان> هل' ه1 21 06

 مرت 1هناعررعمرر 1[هرعقرتلا ءكططععزأعت ةسلعأت م11. ]ط1 (1عدعر» ١17 ةهزعهع طغعطقتل»

 عاف دع طلعت* لع لواسع ةةتحقن 0. 8., جطعت' نتعطات 0115018,

 زانت" ةزدفعار ا"طعز] عرهءاطعتب 120مل ءدل' الهه []ءاجرتتتعع زن 01هدع رعتا

 زك هلت( هد :ةطلءاسعاتلع ((ءاضد1 عع رات علامت» هعطمات 12 (لعرت» 1:01:10“

 ععارعررماعر» ظدشماع 021: ععداعإلاط هلعزح 11 مرن 101ععزتعممت> قلتم 56-

 ةالطتلتا الق

 كالا ععا2116161 111216611122 0هل' كم1[ عم 17 هن[ نق ذه ل8

 ل1عرعب لتعم 0ءةرةاطسسسفسل عت, لنع نع مست. 1آدطتس ععاتقتءان

 ثث 14: ةيوارلا ىبارعالا نب هيج ل 931: هر' ةعاطتاع دننلل 10!

 عمز(1ع ا!" هرتسعر ]عزددأ هع الق

 ذا, 14 هس ةااعاس ىقروحلا ميعاربأ ىب دمحا م 246 ىءز' طمأن طحت ه1'ةلللا“

 مل 12 ةذيتيخ ءبا + 934: ءمنءا ل.

 أملبو * ىوحكنلاىزوتلا هللا كيع لليد ودا 2: 288:

 اممر 7 يمشايلا بيبح نب ديد + 245: 0.

 ا 1 نيعدأ ركب وبا [ 240: 0.

 “كد, 4 واه نب ماشه + 245: 50.

 رد نب رمع 968 (006 269): عقد.

 الداعم هلت هعلتع 1“ ()1عا1 ع2, ةتلعمعت' لعرتعا هل ةطعتت

 ىمخب ممن ءاصع عوددع 1[8ءدعم "ن1 تلا تنلاكملا ا( ند ىلعو :تاوعر
 5 8 17 8 05 8 5 ١

 د 8

 ىحع نب متييلا 1. 2. هسسكاتطل". 1111 ةعاطعاب جلهم جتتف لعن هم تانعان

 ت11 ل ةططعتت, لقمع انتتقعل' ؟؟ءرتك دمع 0. ل. 5 ]عطار (اهعه طع

 هعزسع 0دعا1ةدكمدةءاتسع ةعاطمات ذط لثع لولنتنع 280 مزف نال



 <2”ى11

 1811[. طزرع ررتاتع5 جلهم عاتق ان 200 0. 8. ععاطمت عا ععاتت. آل عال

 طلسم مرتلععرنن, 15هانطع 21 هعارعت' علك 1هطاعتر ]امدصتصصسعا> 101ععطت0ع ط

 8ع

 1) ظعلولا ىلع نك لاح نب قاحأ ند "نلاكابح 00

 لد 1 ءعوداقلتل 11 1556 ه. .١ 01. 348) هاعابق ط]0ععب هع طهطع تعالت علنع

 طعام اع 11 ناعم ؟هرتافمعأ | فيندصتلا بحدإ, 811 5200م طقطا 13

 85 ةلطس ءاطع ,,عانأم (ن1'ه11“ 6هز1ععا. للدم ]31630 ءاقلستما هلت ةطللا

10 1 

 دارا نمسا هييتكا نبا ملسم | نياوللا افلبع ١76

 معا 11" نلع رابخألا ىنرمع, تلت لمس طرقت (ةددلععات اقرتأعر اهأ 761118 0

1111561*01١ )011'011111 2 
8 

 5) فسوي وبأ ىوسفلا ىاوج نب فسوب ىب بوقعت ل 977 (هوعات

 116. 348). ع طقخأ ارق (نا7:هطتلع 02 1لتت 1

 ذل 26
 4) ىسومع وبأ ىدمرتلا ,.نىسبع 0 لاو | 209,

 لس طزكاقط هاقلطستمأ 1 283 1101 هعاسع (نار7*هانتلاع ععاتق1 1. ([138ءععات 0

 116ه. 11 345 طامذدد هقول 171

 000 رسسلا قبح با نا ب
 . ىبداوغيلا 979

 ل1 17تاددأ. 11 1856 منا هعلسع ,,طءاعمتتتتاع (نط1ها11“ هلت ةط11: 51

 8. لكط. 11 2069 11101 هزع هز ,,عا0د5ع5 اا هناك“ عةلقتطللا

 06) ىدادغبلا ىرذآالبلا دوأد نب رباج نب ى

0 

 مطواسماقعتم 11 90 عتطا ناصع 15؟كامرعمع 279 جلع مقلي 150ععزوطل"

 جا. للده لكننا ءاقطتتمن 1 113 معاتتلا 56112 171'هدنلع

 باسنالاو رابخالا بانتكو

 ركل لكلر21 0207 زانببخالاو "باسنألا + ق :ءاصقنسإلا

 زد 40 ظل, 11250116206: 1 1346 قارغاللا باسنا 20 80ع, 125701-

 1هر066. 17ءامدأءلس 11 348 5. 7١ ىرذالبلا هدهأن تان ةءلطعات ا[ ءلكعال
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 عماطق معرابخاو ىفارشالا باسنأ ىف خايراقلا . طظاسقم 001 1 14 نطتسأ

 9 خب رات جانعات جاه همئتع 0001عا116م تلح 1201 106 هي. - ثةنتع 165عم)

 مر عوطعبب هعارعتالا 161:1:012118ءانعللب ([1ةهعه تلح هل2 5عأل1 5

 6 عنان ناطر عرناع نسق عرتلمدصتصسعا) طقأر 111 7ءافطعت' هع نع '"طهتعال (عال

 مور عار هز مرر 2هرحووررعترر عاعملمم 116م 1116 هته هعطش1 ]1عطعت> 17 لع

 اطقارتمدع عدمت” عطعرت طقار, لمدتلف هطعل' نتعالأ 7هالعل' هله ءااككق طلق ةانلتت

 20. 806 زر 0ع: ظعزسمءات”16 ععاعمتستس عا 15.

 2( ىرابخدأ ىسمع نب رهزالا نب كيح ىبا ظ نب رفعج 66. 200,

 1979. دس كانط ءاقطتتمأ 1 113 من1 هعلسع (نطد'هصتلع كتل 211880-

 2610111165 117 هزاع 11

 2. زعل. 11 2120 طنا هعزرع (ط1:هدادا1ع هن, طاقاتها هلت ةاطططأ 111 11

 ل ءررعر» انعأ طتسحات, لهقع معز ا[ ةرناع دتهعال لعت' ل دلت عمكم] عع هطععاأممدأ ةعام

 9) ةفينح وبأ ىروتيدلا دوأاد نب دمحا + 9.

 طظاقطتتىا 1 28 معسسأ هعاز دنا نام 7ءاالع لاوطلا ربخالا بتك,

 لاكط. 11 2117 ةنطتخا 5126 (1:0]0دتآع تنك 11120 1261126 لقتتتأا 6

117 

 7 يم , 0 : م 6.6 . - ٍ_ 2 5 ١
 10) ةمببدن ىبأ نبأ 0 ند ناملع ند لليد 1 20 ( .

 8. لكط. 11 2069 ةنطتا هزت 0 هعارتعار امن عرالع هج ةلدت ةرلز (1عع هعالعتتأ
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 رو رقع !1هاعطغ,ر دمع ءاطع ةسكهال ةلدصسعتت 7011 1481111112 3111

 عاجلا عد, 1ءاعانع 1 (عرهعاطعات يرعاك ععاعاطأ انقطعت 20 جلف آل تامه ععلل

 عمدعار1 ءارك انك عر» 117 ءناعع ععسمتتست 7هلعا>.  مللعتس اطعتلم 21كمدعال 1111:

 لمعد (1عدع هررا:عالمز' هز عمرا ععرتعتتل [آناطتآقاطتع 1772162 0061 [ههد هع

 رران' هزرتيعارتع درس عرب طفطقتتلعاغعد, ةطعتلمس لفمع 116 ا هرتاممدعل' 11عمل-

 اطمت1مأ انام لتع عزك, نتن 016م هه ةزعاط طلعت هالمزت طقطلعاتت اقاتطر ائللع

 2101810٠

 دادعات دتمتسعتت انهت هلا طقطفلل 1811 111156161 17 ء1[ةه561' الاخ

 ندا مهزح هذ هطععااتطت"[هز> 11 ةءارت1(ها[ع]1هدث كا تانعطع). 1112661 0611-

 معاطف ةعاع]1 عر ملل. 10 11. 5 هانقز 0عدع امءدعأك 12 10. 10 ععطقا"ا 1

 ماطر عرتعرر تعالت هد 1110 ل1غ (عدعطت ءكطادطعطمتللادطع 12 ل0. 5 156 دتعانأ

 01ءز رت عع 0 5ءرنعو» اا ةرماععمع. 12 ءدعامانلطعاتت 156 7011 ل0. 2 ع1

 الدم رو. 9 طعما, هو 15( لعرن ادرسع عم ؟؟ةرتاهمهدعتت# هانم -

 اذنطلو»“ ىيرونيدلا ةفينحوبأ كنتو نب دوأد نب دمحا. 80 نتتا 6

 ةاتكلاتس ككل 1 نط 11 (000. درع. كةاترنزر1. 6583 م. 7. دكيحأ 32868662. 12

 000. الا ءاتد6. ]1 1556 5. 7. ةفينح وبأ داعطأا كيتو نبأر >هه ةلكم

 ال1111 15

 مله 1ه01عدزوطس“ عتعطأ طسددز 06 (ننس تهانينا. 65قر 251, 282, ةدتعأط

 290 هت د عءععمعرت ا1ءاجهأ. 11 0. ل. 260. ل" 801 ءلل

 0 ءاعزررتءرخ نس ةعلسع طلسم [دهاقرلعع ةعارعتتك دصعألل“ هناك 22061 هرت ( ارز ءاعات

 عماموءرر 211 طهانتعات هاك تدتخك للعرس (عد' (2عدعاتعااع. هعاتن 0063 5

 117 هرن]ع زم هر> ط» ظمرنما» !العنوزت* 1[مدعتب 12 ةهعاتعا 11 ةهدناطع آطرعد

 رسمت ةعرتام جرئهطعع 0ع !"لطماتخاتنا عمه ]حط عتعم ندع[ 21ه8, -618[6”1-.530 

 طماتسع 1522, ءاعسا1ت نأ جافا اخ عا طءمعطت1 ءاعتت, 8. 14 11. طنش 1112161'-

 1و6 لمدصحعال اععاسمتت» /كعزتعأا, لمعذ لمع هنعاهزنفطسقمس نع ةتلقععلت طا

 317 رباع مات عر نطقت عع 71114 7هرتهعات علف زهغ: دقهفأات لع 1

 نستمم ع 'ءافاع ل116 ط عال ععا> تن هاتق, 171ءانطع عر' آدم ددتل' عال

 211 ]1همدعرت لنع (انكع ععاطقطأ طقأر طقتتتل هاته عفاطأ آعهللل 727711ع]
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 معمزز> هءارمرب لعرع عيتاتق] ننددسقمدنع ]ءلعزطع انطدادنع عع 117 ءعناععف

 (210 81ةناعر) مانع 1ع 01ةعاتعاطاعك علا 211ءاقعزن.

 امور ل0. 11 درسا ةدعرل 1811, 731 1نط عاهاتتطءر لعدانهاط جاطوءطعاتب هزل

 لمرع [2مراهمدع, ص 151ةارستمأ اراسغعر» مط ططهلتكع كعوسسقللا + 305 هنتكل

 عمات, معطل >هط] ءاجكقم هردقتعت» هلق ل1عمعت» عمافاطا طقتي ددتكطتمت 11 تكلتلعلت

 ل١ لنع مطوعدحلسسع نرععتمم# ا! ناعم مح ةرقتعب يعلن انطعع ذطط ك0

 رىمررتل ع انطعر' مرر زر ل0. ؟ هيعمل ط1 عدد ةعات1 ها عالعد' (1عد 1. لكل

 د01 11 ءاودأ. 11 845 متعاتت ةتسسمل هك ةلرسعال), طهطع ان 11عام(

 دادعار1 1 عارغز هعلطسأ طاسمم 101 , لعد 20. 1. 8. 10 1 ردع ]دن عع ا1سأع

 همز ؟؟هنعقت ععر١ ها[ عممعارت كالت كلعررت (2ةطلعأم عطار, هعالتلتع عكا 01

 رطصعت : 1201 00ءان طقأأع تل", عر ه5 ١1 هرنلع عع ]طا ةاهتلتقت" ه0 ةللعع

 ععوعزنارتعأا ععرمدماب قرع, ركع 11قلططتمأا جتعلطأر 006“ 1ءدرتت هه 66-

 06ه[ ءرنعطت, م2 عمركم /عاطنحاتس مرح 1هلقستةءارعرت ( همعات ءكدأع طلع

 هالك لن عا لمع 7 طعطمسل اساعد [لرساتع ععاطهطأ اقتنع, (مهعهعلانع

 هما ةيناتعا حتا 30115 عز عمات 11

 11 8ءارتعإ 702 ل0. 1 1ةههأ هزغطر هعالعتتا دلل, 838611, م

 طمسطملو 6عيطتكا عد عع, لمع ةسعطل 4طقتسماطقعتس 11 6 هلل

 سعات ءلرذ طغعاعمتساع» 001 عتأمع عمررعمعرب عملت طتقعب هلا ةهطعزل

 انتل لالتتللا 101 201010 نا 0 0

 101 هر عرنهرر 1[' ناععرت لعمر خخ ةهرتهععمملعاسعأا طمطعب ممدعأ تالت( لم نآن

 01 8. زك. نسم لقمع طاقطتتعأ, ءمعررعم ةدتعاب 1]دتتقم 101, 11111 71 1

 سلفات دنتعت أ ةعمعت طهطعت. 1ع 117ناعع لور قعق زعمسسفعت> هالعا“ ل

 طعضتحعطتك ةللعتس دهن هللعت لرنعلعتب لعمر ؟هتاممعمت" هلق ؟متترتأاتة-

 هنا قل عاتسع كمه جدعان لع 1”"ةلتكمد» طماع, دسقءاتأع 1غ عاقتتطءانب

 مهد هد طعزسع اسمدتلعم» ص عمددءس 801 متع. 11د 11. لكل

 11 2069 702 20. 5 هوه دك يرد, 8 110011 12211 11 10

 داعاأ, ه5 ددقءعاطأع آنآ هالعز" دياوقلا مك خيرت 111 11نل114 طغلاعاتر 11:0-

 رسصتغ ةسغعاط فمطولسمطقمتم 11 و0, تءزلع 8 انطءنعتسما سس. .آنطعنانقتتسا
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 ىمرسعرب عع 101 دمعطت» ط10عنورتطتدءطعر هستك ةلمطقتسسات ع( 120 كهعاتع /ءلأ
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 طعلع لهععاطسأر 5. 267 8, دحلدنأ 12 1ةطططسقم 101 ١ 292 1. عمم ةالل

 !1عا ءدنةطلأز ةتعا لتع (هدعار1 ءاطخع العم "رجعت" طعن لقط1 اها, لع

 اطصسطقاتف دمع 011عمع]اع. لرزع !7ةرهعم ة مامالعرب ال 301. ةتتك عز ©©-
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 تك(ع]] عد, ل16 طصتت* اند 01عمع 8ءرسأجاتم ع 211 هردا'هعطعات ةعال عل لل, ا

 1ك أ, تو مه 1طد نهال“ 17 266, 19-14.

14-0 ,265 5-11 " 

5-9 ,9566 000 

 عكر 967, 5-0

 م11 967, 13-4

 سا 11-805 267 10-8

2-89 ,9268 0 

 م1 18-1 165 269, 4-6

 مث 1-9 269, 16- 11111

 مسأ) 6-10 20م

 نإ ا ل 1 ت6 00

 اذن 65 270, 20-8

 اتم 0 ءمعاتعالاع لعرع ظموتساطصصع ':فطلعارسعاتلعه طعأ خس طغعص

 منعت ذر 14 لك زهأغ تس 195 370, 28 طلع 271,9 ةطوفاءاللاأ

 0 17 511م

 نر هيف تح 4 9571 قو

 كلا 9271

 ا ود 20



 ل111

 009217 10 د

 1 عة 19-974:,973 06

 "05 019كم و 288, 9-9584, 4

 ها, 1-0 284, 94-985, 5

 0ع و 2835, 18-59

 ا 16 عفر 4 285, 99-986, 1

 د0 101 18 عي نو 286, 4.6

 06 00 هوو

19-6 ,286 9.:5-31 017 3 

 دا قا نعو 9286, 18-1

992-54 ,9286 0-6 

5878-06 2011-4 

 أ 5 287, 28. 4

14-6 ,288 5109-1 

 نزل, 11قسم, و 989, 8-9

9-1 ,589 15-6 3 

 ه1

25 

 514, 8315-22, 6 (هعطقعخ 8ط-

 ععاعل171)

308, 3-9 

3069, 15-6 

5230011 

3157 9 

 نأ, 9-6

 سام 10-89

 00 اال هوا وي واحمل, 6

 ا 2-6

 [1عاذ طاعةدصاأع 03غ طعاطعات هماعطعت» 6(8ءالع7 1عدتتتعاط7 ع2, 386 6

 جدع عال د" عرج عمرا ف عر مدح /ك؟ععاعع ن0 ءاط 8[ عابتخ لعرتمعااعت 10

 1ع 8ع عزدادندلتا ننعاتبأ ةهعطقاطعت. 101غ []ءارعرنءاسمأططستلا112 068 ٠1د
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 13و56 هرع [معمطعط]1ءطعق جتك, 185 لعن ت/انكدستس الط 122 111م تعطأ

 زممزر ل مسدأ ن0 طرأ رمتك لع ؟؟هرماعرب هلق عتاعم 1'هرانعم 1010[. 117 ةسع

 لنزع دوطزءءرع © موعارت_ ءرائءاس ءاطتسع ةعاطواةصلتعع" جهله هلع زها, 50

 ىدسأع نع همك عطس كواعاطع» مغءالعم نع 4فططقسعت عاععاا 065 ةزدتاك ءانعات

 ممر 5011 هرتع هطصع 75عزأع] طعوعزدعدز ةططقمسعلع ةطعتن, 713 16816

 بوزن عر ج]غغمز2 101 جرف ع مساع 6 ةطتن هتف 12111 15[, 01311[

 311هرنلند عع 286علعملععب "ةهععتب هط لقعر كوه 2. 5. طتعع زد "عع ةاعاتأب

 عملع 01عوعرت ءةممصمسسعا» زها تلعن ءاسعتسس ةتااعتنعب ٠ ةماممععت', لعل

 01عمم]طعرب 6 هو قط كصسقرط عر“ فصلا طقهأ. العارعت» د10 زهغ هه ]1ع26)0ق-

 1عمعور 1885 [طا ه]لونلر» 016 0عجعزءطنعأو 1ءدعامأ عال مرت 1561عات 11” ةدتاعع

 هك لعام طقغز ع اطمسس ةنتعا لعد طاش هطعللا 16(0ر١ ءهزررعاتت قةل(161611 2115-

 عموما عطر طقطعتز لأ عتنودءرنعر» مهزعارعضط علك 1عينلعت 11 هينطعلا

 نسا عتاد طقوسعم, عرس عع طعاسءالعمرلع "عدن لعد طنمطعتتا ععابتتعاعأ

 رمد"116ع6 20 عر 110 (غعرت دنقهعأات ععطقات عل“ هالات

 1ع 1ع20ع طدتعط )عا7أ 21 ءلطعالل 861؟عزدرت1[[ع1 101 21088 عز'عل“

 ركضو11: هع مزال ل1عع 01غ نسلط 1 [[عا1ط ج1 عر ( عزل قط هال 11111*, 8

 مرعب 8111 عزلات عمات طلعت» رج عادأءدف هم جقطلا 1110. آان 816 (161"عات )1

 هاعرت ءاصع ةسعدطال ععيرفسما 120 اعتدستع [عرنعرب دمعات ؟161ع ةلتكألل "عاتب 1

 نموملأ كيع نب حور دوسالا نب ىلع نب نيش يرسل يع نب سفح

 فدع أ نب ىلع , ربكب ند معو ىلجعلا ملسم نب ملاح نب هللا كنع

 ا. ل2 دعا ءطعد ةتعووم 6عوةطعسقمس و ندقطلا 191ءاقلمسأ د

 هعاسعسل 1[كاقط ءاكمذانط ةسعطب 15 هتعطأ ةا1ةدعءاطل] عدوا, ل[هقذ ه١ [قمعاطقأ

 هيفا طمعا ةصلعتع 0 نهعالعم طغعصستمأب لتع زطست منن ةعلت ععممةرتانتقءنعف

 ١1 ناك ككواتمء ععوعطعمب طقغأعم. 11مم زد لع عممعات ءادأا1 ءدعد 1! دناعع

 اعوعومعم روت مانت م 0 رو ةطتسسفسصت عاتلب 016 ذل ل ءعررعسل 216 701:لعماتصستتل عا:

 ان( ةحكدتن طمصصسسعات 4 لقهحمسد دانت“ زع 1 دقت 10م1, 11201 1111“ 1011161“ 18

 6 حقل طعطتتمأ. 11 عمع» 1ع ىزامرخلا : لع ةطاتعو» ىكيلولا نب حور.

 ميت يبدأ نبأ , ىزوتلا لوح نب هلأ كبع 10 بببح ند كود.
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 الا للا ْ 16
 م هي 354 1 م 3و ١ 3 ِء اكل رع . 5 أ هيققلا م 07 2.

 لاملا نككلللي كلل كتسيلو اضرأ اهيلأ ظ ا 1 كيزب لاقف هد 00 نأ

 :بنعطتقات ءتاغ تّلقو مم لف ةبانع كنت 2 عدم ىع ءلذع 29
0 6 210 0 

 : 0 ٌط ا طك ديس ضد هيب نرجع مح لكسمن 3 انأ 0 لاقت هل طخ أ مناف 0 اا انهرق ..اف لاق نحكم

 رممأ اب ل لاقت بعص .٠ ع عدخا 2 رميح لاق ىأو اهلق لاق ككل 0 لاق

 اهلك كل وه ناك |ىك .ةنلغ نينموملا | ىلي ىنأ لاقي ىحلا أدع كيبوب

 مذإ لاعب ىخلا اذع كيوب لاق يلو حقق الطاب كلذ ناك ىراذ اندعب

 دقف اقح كلذ نكي نان اندعب ىلي | مهانعناص كقف اقح نراك ىأو هانلصو

 "دانلصو ىكقف الطاب نكي نأو دةانعناص ْ

 17 هانمرتع (عانسلع 102 عمم عزتعات 0 ةحكتعطخع طقطع زعاط 2116 311-

 21111162. 117 ءرع عزعا لحا7*ع]ط1 0885 ؟'هدتو عانت ةعطخقع دتغاتل 511 2261161“ لح

 ةزعات6 طفاععدصسعا دصقع, لقمع 1515ءاقنماتا لعد ؟؟هتقمدع» لتعععع ةطلعو

 معا, (لعر» د11 عاف 1ع 117 حطت د عابتلا1122,. 385 06د“ 31 12

 اا ةرتاععرب 0عرتهءاطع القسعر اطصقردزرتع, ءاسكقعطعي 15011 11 [1عاج ءعرتمعاتكاع9-

 !ا1ناطلععزن ظععاعر دمعات لتع ظعرسعرنادتس عر 0355 1ع خد لعدن 181 غط ع111111 ع:

 مدت 1ع ءاعزعاطلع معز, لص 01عدع]طع عمحكتطتتعا. 1116 (1عملذت

 رص عزرتع 1عا ل1عع, لقمع عر ؟؟ءرتأ لتعز ءرتععاب كم1, ل3ع هلع قله 211 هزل

 تال( عدن هعارق17 ع زد ءانطصعاط مطععابصتتت طعطقتتلعاك, 1221 عد 8 ع7عز 11111111: :

 كوعاع لعق 1201 0168 . . ( أ زر تنطتعاتتا.  هعلصع طسسلتتسع 156 ق8

 25931 تعا, ثسعلعتتع ؟هدزخ ةطنت طقهطعات لقهع ةلتعات ةعالم7 2ا312, 31م

 دتعانأ, 116 هع معابعتسك, طلتك هماعارعت» ؟؟هدناتعاتعز طعز التنس 156 هم 11

 ععككم"لعر. لطح اكتمال ءاتماملل طاخسعأا هلع 01عمع [1عاءرمءطسلاور 50 هآلأ

 هم عار, جن 11 11561*عر> 11" ءرتاعع ةمهأ ل" )زعلاع> 3طععاستكأت.

 لنآع ثطوزعطاأ عد ؟هرتاممدعتتو 101 هه هاتف 7ك7عاقعا, زل (116وعان

 هانكس[ ءطعرر عوعابت ءابتشك رك عماعع هللع كل دعاطتس ءانشعرت , عع هنت طهاطامتكا

 رم العت اعماتصسأع نعل مرحب [طمرناز ءاعر»عر» زا عامنا ععاتتعان عاتب

 اناطعر* 011ع ه2 زطتس طعطخت(عاأعات 7مل ةاتلللع 711 176لكه62[1:561: 101 8
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 ]ةدو1 هرمز نتعابأ عدن عزم, همه عم "عاعططقلال# 312 53601 156 1201 5

 نزع مورو ماطسسع لسسعءاب نع طعزععط»ةعابتعم (ناطقت دلع ءنماتع عر عافت 01

 هز عموم ممم [؟ يسع عم [ساعرعددعم هتعطت تصفق عقال. 1[1' رن عع ةطعتل

 هسعا جامعا ءزعاب هعزس اآ؟دصقعا هن, 0385 لهع نياتطقمسسع آ1؟ ءناع, 6ع

 زار نطمح هزرر 8[ ءررمعط عير هال ءزخ طلصقاتق طعمعاطقتلات عا طقأ, ةاعان 66

 ن1 161 عءعاعمعرب معرتلع نص 1انن* 1ع لك عرستستق5 ع (عوعاتت ءادتتع ([عتخ

 زكر و]ز 1 عرب طلع جاتك 5ءاتع علا ل0122  طاااسععال 12002:6, 50 156 016867“

 1مم عال 1 71 ععرتس عاتب '1"طعتاع از 1تكنلاا224 262822217. 1)عا“

 ححتسما هلت !(1ععأ ءارعر معالم ا عدت 211 عممدعت [ندتقمتع 16و ١1 ءناعععب

 هع زد ةعزسعت» [11]0عررمتتتع 20غان ءادتتقا 50 ةامدلع 116 الهه ]ضاق ءاهعتانت

 عمر عوعرب ععلم 1؟11عز ءارت عطل ع١ هعهعع 6 عععاتت ءكتتدكك عتناع, [1عموعات ع

 طظقصلع متعاطأ ءارن عاعزءطعم 1( هر*ععمع لل“ 116م [1رمدعت* طهاطعات

 ععمرورد1 1 عرخأ ةزعاب عمت م11 طعزعطا ن0( 016 هتسجعاسعت 1!"طعز1ع 1هزنات عزئعلت

 11 ]ط2111ع عر“ علا 2عوعع> 261616, (اعرت © هععاستقعاع 120 عدت "0

 ردعاس» م55 ععسمم 1201 121ا1عاعطخ ةتتعات زدطقل] (هد'عز ءار مرتع 1[ هرتاعع جلت 111667*-

 ءموع. ]لةماك طفت, ([385 هه لعرب 1” ةرتاقمععت» دتغعالت ؟7612'علتتلا 158,

 معزز 21055عم 11" ءرتاع جت ؟011عدلاعت, هت عوذعتع دتعاطت 112 06 1 عزطع

 ععاسأ1ار دجمعاتتع سس عتنطتس تع همك ات طع طعتطع 70هز> 12 ن(عت' عوتخ 0

 طقسلعاب [عرتنلع تعزل, قه دكت" اللا ع)' 1111 لاذ عا"موهعع 111ادفةنعاع, ع

 1ع ]1عاجأع ةمطعددعرتتلع طقصأا عم ؟؟عرتأ“ جرس 12064 معا ععاقاطلك

 اطقم. 1"ةرحرعت“, رود هلع 1]712ةزعاطت لص ةعاتت':[[ع2 1 عرنو]]1, 10 ز12 1مل

 طوصلع 02 خلت نجا 0لعدمعب مسععابق عع نع 1علع زهغ, هرتتعالا ل

 معامل عطاسكملا مصل دصتغ طتصحاتك ان عجتتع ع“ ةعوععدع1مدحسع] 17011 ذطتتت

 رسعاس“ زعم تقلل, دمعات لعس ه1 عععصاعب ظ8دصلعر ج11" لتسعع دتعانأ

 مومعر. ع انعر طقتتماعتناتت( ةطعت, ؟:ءواتقاا هعتر 159 ءرتاع زص لعد 11311*-

 عرتتساا ععاابستسعا كاتتنلع, دن" لمع 1ةهعار عرعر عر» عجمدفعت (ا1هانث]ع

 068م طا دطعت ةعامات اتم عزت دمعات هعلطعتم 4ط]ءاطعرز. 1016وعم 117 ءدناع

 انسا1قمدأع لقهق عوطتتع © ءادتع6 لع 6 هععات كاع هج زارت علت ماعم 8392:211-



2 

 طماع ةسكقس عع طلق عانت ظععتست (1ع5 4. ل ةطتنا. لعن لقتل: عع نخ

 هو هالهأةصسلنتع اد فةتسةطلتسع لعد ]6هلع5 للحأل طعنة( عات 0 عالعاتب 0

 معلعطط مال ع طذح لعد طكصم ءاسط انعم لعن 8عععاعرط عااعنب عم عمال هدعاتس

 طقأ1أ نص هم هيسوءارشراعررلأ زد ]ندم عاطتت عي عز عدنوددعات 1120 6ع

 طرز[ علعر1ددعب ه0 طعوسعتت 021 11طعهزعطغات عنا 111 لعد“ 11م1" 117“

 1آهرت[11]3م 1 لع ءاتكعاسعا ,لوطتع عز 801 عنقي ه0 2121660 ةتتعال

 لسن ءاح لتع هك ءابعع10ءدذءعرعتت ظحتعاطم 1 عاعع هدد 00: كدأعال, ا[ههك هم

 هلعا للع معالم 01 (ادصسعأ (عز' (؟ هامات [غعرد ن0 ههنا ن1

 ةوأمز"6 ءةزاك حتا, هله زلت (نا11011:ءدناع عم ]1"1هزددعم ننعأ عت ا ع]رت هقلتتح

 ][ععزأ عملك هس نع 71 اعع لعر» ؟هنوعتسعع» ص عر تعايمتاعا ةاعالاعر

 ركعرتلل دلع عدمت عركة عأع. اند طخمام لع طاتعا هتتعات زلط

 ةعارت كععحأل نتعانبت هنسروتناو زل طضتتتع ([عل' عتغ ععرسر] علنا 211 11

 هو لقمع ءالط 011ه ن عع رعععسرت امن" هللعتم ظقسلاع هزغار اعهتتتتط 118ع610-

 رم قةسلاعمس رت دص لثع قسمعاسعب 8قسلفع همعدت» ج1 لع 5ءافعنط عال

- .261101611 

 آنس تع 5161 ردع“ دراتعدأع انعم لعرع "هلل رصتغ سعت ا١١1 نلكع

 علق, لمع جس آ؟١؟ نات لمع 1مطقلاع, هس ظ2عزعاطما عا عتك نسل 0 ندهن عطعلا

 زعرعس دقهعامأمسا هس دتعحع العم زج ةعلسعتس طلتنط »ه1 1مم عاهعاط عا

 ةمامعم هد ؟[؟ةصمعطلةممستعمسع ه0لمر» كتعابذطءدعاكسسع ط0غ2 لص 0ع

 كارما زمن نرععتنع ات هددتاع ةعاطعأ مدت 1,1 عن مد تدم ععلتل هال الكا

 زارت“ ؟ةتاقمدع» هاك ةواعطم» هماكعب هك قشطسغت 0 عدت تل 12 0

 قمسطتعءرعم دسم ءاس تلعب لعن 1جقدن عاتعط عي ظتطاتهءاحعلع مان ظعضتس عا

 حدسع 121ءاقلمدا رعومودعأا زعن - ردع انطرتعممع حال هعاامج معدن ءانعال

 زون مم طعومع هلع لمععاطع دربك هقزن ععمو ةررانتمورعم ١1 تلك دتغالأ

 جاتك عمت عممعاتءانك ات نطعع. 0 حت لسعات لهعهععاطع زط علل |

 لمر» عزاب ةطع» لثع هه طصساعلاو عع لمر علف نلعتن نط لتع (نايتنمطتلع

 لمع 256هطعرا هع هلع عممعطت ككانعاطع همعالع ؟ةالتع انطوت »دلك 111811

 رتل ةتعان زه هتك معصب همطد101 لع طوونءالمرلم ؟ئرعتل 8 د1
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 ومورز عع: ةطعتنب هعاطوأ عدت عق عت“ !كلنألا دا د

 هع لسكر ,لواتا_ ا 1(2عز" اة, جلع ءزرص [تتطعت' ا ءةرعنعطب 1ع 0 ةدعاا ءنأع

 رو ((رنوعععرر مع زلرتخعتب 11 هدأ عدو عاطع 110 11 هلام أعرداه0(عتت 1511

 ونركاأ هع حمعال 1١ 25 1701 عدم [لعرعرتت ا[ ءرتنطلع ط1ءاطعات 20 لت

 211111016 111161 هدهع ٠

 روعه نط يعدم هنسمعر» (ةوعاطت ءتاذد عناع (هلعت' لمع ةسمعاسع ئططعأاو

 عمدعا]طءعد) جسعا دمعات مهفعات لدتا (عمز هعمل عر 3طاقعكاتللع

 عماعدعرب 201عجد زها, عزع6 هنقعت طيدسعسرت]هتنر هه معالعتست د 2. لول

 اصلع" 01. 11. جطععمءاطت ءانعرج خا ةعلط 1201 طقأ هتعط 12 لعد 1

 هرررعم عمامة ]مدمس طعاتصلعت, 1ع جن 2 ه(عالعت> (8. 68,16 انتا[

 9256,13) ةهالكوم ![ةدععتع كاكقأمع جانتص 1'عرعن ععرسقفعالا طق. طنا

 ىعررت عدامدق لمكتت لمعه (1عععاطعب داتعطخ نتنسردت" اد عانت عن عسب اطعتا»# 6زل

 رد 01عدعرر 1"ه116م جرح هرتهاعرنعر» 56116 لم كوتت "نط 1ع تاع عدعا

 رامات هلع 12ععارق71 4ع 1"هدحتر هنارهلأ عزت طقأأع نتت([ هل ([عل“ 2101 1'لل

 ماعا1ع للع دمعات طحنا كر مرتع 1 رحم له عام عدس عواطف الطفل كعلم: عمال عدعلل

 مقلع, ةطعزلم 7:هأ1 هاف( محات 10“ 77 يادح ع6معامتت عدت ]821611 1(71111ت,

 ]نوزع "هجن لعن مضلع ءطستلا 156 عتت 11201 17012 121110126

 جطععدعزرت“ عامر, جاع دمعات ةتصسعتت 1ةععررتزن]ة1', لمع لت" ن خلات“ ن0( عز

 هاته ةمانقأ ؟ةاعالعتس ( تتسلم ةءطقلعت> ععيرمتستت عت ]آ1ة(16, ععمز1/ لع ل

 لعن هعامر 18/116. طددطعت» عتسل زد دفعات: ءرنمزر 1 ةرتععزرر 1101" [هلخ متاع

 عءاوددهات: 8. 13. 40. 41. 99,6: 154,9.83.9258:28390. 5512 210

 [ءعرمعر" عز ارفع معان عنمددعرب [عدعبع مر 11ةيسا منت, طوعمتز( عع 100

 معا مرعرنعر ظاععصصمسعات , 3ع لتحعرت 6كءاطعرب 2اسلعأام انت هع ؟ةهعملع

 ١ ءوععاممد عد مماته ءطعتسات نكد دان" ععطملا, ع1 ل1عدعاطعد ذط لع

 طعمستمأء طدعسرما منع انطعضانقتنسا 1مانلكعر هلع" هركوتمعءالأا

 (5. 8ءزلع 371-360). 135 هسا ؟هدصعت“ هند ديما هلع "همام ع1 هنن

 طا عاع عسر الع هلك ةماعطع دطعتع هتعطت طعبمت كسعأ هلم: هع 111029611 1

 كالانلا لا 0 0 ععزطتر خجاتتت> 1
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 ةانعر» رقم 016عوع» علع 12 لعصص 1طن 01:16 ععتلعد طر عانت ت1 21 701:6 6-

 تلقت اطمطعا. . د لعومعست دمقعطاأع انآ 8.2 39, 16 9. 38,8. 9.

 9502 8:4 3835, 1 ءعطسعطز 211 0165682 60, 15. 16. 154. 19. 169. 8.

 لراعوم ]ا عاععرب طحت 1ععن 21 ءدملق عت 1120 116 ز2 لمد ؟ةدنمعات

 دا وعاممهدعرعر 11' ندع طفضمتم6ءالعت طقطع زعط طحت ةطلتطع ععععطعالب

 لمع طتصما ععاات جاع طهطع عاب دصعادأعررم هات عع]ءل مدد ءل"[: هه زدغ 016م

 نضام ما1ءاءر 8. 351, 9 ه1 لعدد 110166 ئىماحنب . 182, 11 1©5 هل لاقفب

 ا 198 061 نب نيايعلاو 1983, 3 61 ميد 5 110 216, 4 161 كل ام.

 طعت لعرب عمنودععب ؟؟هرعاتتعاععب (5. 18. 41. 278) هسا زط> 1ءزأ ©. 162,

 5 طقاطع نط ل1ع طرعقةسعاتطع دتعاطل ععتهعأب 016ةدعاطعد هزطع 10ه 11:ك

 المزمع تنس عطلع هددععلعمأعأ. كت انعدم 13عقصعاا ص ععا> ععابشا"ا ةتتعاط

 016 [1ءاعممءاتتلا 8. 1, 1عدعامزءالعب لنع 2 هرماعرب ا10١هام جان 3من ع

 06م 1"هدجنعع. لتع زعا طتصحات ععاتتعأ اططهطعر نس لقمر ةعاطعات دتتغ ةاتتعاتت 11]70-

 عاق 01ععزز ةدلكتع طععتردللعال 511 855مل

 [زرزع تعط عع ]رععاتس ع لعل" 112121111011661 117 ن1"[علخ, 17012 0611611 701*-

 طتص ل16 طعلع ردت نطل دعط ءارتععل“ 011عدطقل" 1111111181, 60

 "كمز] هعاس نعطاتعاع كءطحتت هت عاعوزاعد: هط لتعدءعاطعر انطعتنولل عااتغلكع

 العا ةطعصحتسلعم هعتعل, متنا لع طصنقمسع كنععطعال“ اند ءادتعع 8عاع

 هةراعاع دسصتكت طعم , طقاع 1ك لتع '1هءعملعددتتن ععقسلعت"ا 8. 81, 8 د

 اا 101 89/13 ذنب مصيعغ : 91,15 ناعيا 100, 7 اناقنلار 116,3 ىئمأو

 1107 15 تزاج : 128,19 طخ و 196,5 هناكامأو ىعقلا نم هيرقتل زإ 15,

 ط . 7 ةيقلاب ةيقلاو: ,238,4.5 الئاح ! عبز 961,14 970, 18 طاطغلا : قد
 ئى 5

 971, 5 مقوودغ امااغ ك .نورغت: 981, 5: هئاباو ب 283, 5 كتياهنوو 297, 1

 0000 اذ, 101 ينج 304116 نعرهفلا : 816, 9 سعي  اهءابرخت :

 0000 |(تتكتيو : 340,116  ءاغعط ر 844 17 ةفقكملا

 خر ءزرتفمت جمعات 316ا11هز2 ه1: ممر عزنا عملا 1101112, 111م

 مرور تعا ءعاععتت زعل جطعت» دتعطغ عمسق هانصع ير عزكم] طلص. 10ةطتن

 «ءارقزنعرت: 8. 101, 5 ملكتم : 126, 10 06 ءدععا]1هستسعت"اع انكهأ#ز



 للا

 1 9 ةلوزودتا 0 1ك 11 000 ا 15 1 نمي :

 107 15. 14 ان" وللا "تاكا "كانا ا رص ل ا
 ا ده | | 8 17 ل 6 تت 2- 420

 0 ا 20 216, 5 روطست 0: 29/14 0222 0200- هاا 0 وبجد

 ل داو امو 7 . حا 7 هد : تل 0 : ا 5 8 1 > ن0 انلخا 3 2 د 0 1 1 يم رسلان. 0 15

 حل و ىف 3 5 ١

 جر اعلا: 535 3 ا دس و 841, 1 انل انلو“. 845, 10 يا
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 و 8 6 5 10 | اي <.شد ندد عيبتلا .

 عمور لعرتع 3ك هت عل ععاأمرب طلعامعد نسمات عاتت"اع نه0لعت' دتغانك  ةللق-

 رعزعطعمم رماتطصعاتساع هلعر" 70عدلتعتاع 101 عمدتطقل7 11: 0 خبار ىبآأ 4
2 

 15 001 >بارح وبأ 1ةقر, 10 هلع دمعا ةصلعتس ها ]ههعد هعلب امس امان

 ملعا 1عداهأع]]162. 10388 :ىزيت نب خورفنادز 343, 3: 85529, 12 1

 هما اقل 1011 1 اأ 21110 1هه5 016 لطعداتسع 168 1016ه ىريت

 2؟هااماط هكا هعمل, هعادعالا [هتحلتع, لمعه لمع 11 هردتمهعماعا» ([عع 50

 ةالمؤالل هد عن سعت 816ا16 300, 11 ىريب, ةط 0ع ةهتللعانعات 398, 5

 ىيريذن 11256. 1 هعاتعاط هاد طدتن يعط ةمورب لمنع دونت تع 17هدكسعلت 211 لما'

 1 0“ ىرببخلا ناز ا راج ]دعمه لنع 1"نهرحت طتغعطأ

 00061" كيان 5 1م ذص عر' طمصسلم دكا هترلتق] 1؟02:1عماتتتتلا (خ1

 16 ثامالع 57, 9), ععاطخغ هتف له" [[رسدامالم 90, 7 م01: 101

 اممم لعرع ]عاام 8دعاعأمطع لص ب ةقلر ةعايفتسا لمت لتس ]لعلها ملل عللر

 ك1مصك ذر لمرع دسم عءطتتلتا 3 قآل هد هواءبعم عممفاتا زها, هلت لعان

 8(المت 8. 87, 7 904, 2. 110, /'. مةحسعا انج 121681 1106111 0[1انتا

 1ع خكاددسم ستعع ة[دلع 10د: دلتع هته عرج ونعرج هس كاتعا , انطوعملل

 !١ لاثأ 8010000 ب'(8. 106, 783829:.5..25108: كآ010 2

 18101: ل5396, 800/1 ]رو عءعبعر> ه6 (مر' ةسكولت 2مع012501131165 1111-

 راتص عال, عدتعم6 عدم ذص هسععتنءل" 11سم نطتتلا: عن لقمع اعز م عت

 بد 006 بذ ن([مر» بت هاله بان قعاتعا 216. 11: ءدابملا» لع 1110م8

 ؟ءادعز' لعد لكأقط هاكمااكل تان ]عاب هلدم زعاب دتعاأ. - 7وع 2ع 171

 مدعم 1س طفلفدلءاتعاط مءاطعتسعر ذهن لعمر ةلكمرتس ؟نيتعمسسس ت06 1[ ةدع



 غن نا

 ىبا. انمهعسع طدصلمعءطسلا طلعفعتن ةطص هس ةالع» 8(ءالعت ذم

 (11عومر» 1ا"هرحص, هاك دلتا - ان طل عب

 وحامل

 001 1ع طقطع لعدطقلا») 6

 11 عرج 1" ج11 ءارماستلت ع2. 111 ططةطعمعا711611 3110161:عد» 117 ءرماعع [عملتتتتلا

 روجاملا ىبأ 0061 زوحاملا ىبأ 006 711161 نطغ تعط فيخاملا د 01

 طاسحمهتسا كعلطأ 5. 109, 14. 15 ءاتع طرتاعلةت“انتع: 165 آ1؟106غعع: ز1 عر“

 طقس لىعارسلا ةطعتنب عرعر ؟[/هدتع زعل معزكع 3683 ععاطقتا 311262:ءاعاد

 رهطع, رتت155 زن !"ةط]فت» ةعلط, 10501عار لقهطتقعأال 035 1106 مدن ممل

 لع» 8علعممسع لحسعطما1 ععاس ةطعوتل عانعط انت لعسصسقعأال روخمأ ىبأ

 معمار عاطعب رقع: لعصس نعمع» مذمس النعمان زص رذ هتعطتب 2101 طع زد

 ى . ]نضج 01عع طقطع زنط عر 1"عرجك ه0 ن0 2عق12061[, 716 تن 8. 9

 همنعاطكرب ن0 طهاتشع مال ععاكتمد, لقهقذ طلاس ق0ةتط7 روحالا ىبأا ععاعععم

 طقتش, 55ه له ةتتعط هلك تكمماططقتتع 2711 ل عسا, لعاتت 610555316:

 *(5ءزلمللهاط نضع لعد طوجم طع, لعد ]ن1 ءادرات"1 2 عاعتن, "ةعالأت كالت 1

 قمقعرن زعا طلص دهتعطأ لقت عج عانعأ, 385 لنعمع طل قتستمسع عانت

 معز رساعدعز هد طقوسأع لهق 1[1؟نزنن | معز عه زج عل“ 0"1ز211 ردم 006
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 زوحام - لمعط ةستعا ءالت ة111ةءدمانسس ععم ن0 ة12:ةطلعتساعد 1" عدت لت01

 وعزم 120 هم هعاعاللا 061 العرج 8ءلكع 190, 6, 010 وجا نبد 101

 5 زعمرستس6 , دتعاتك (هلنن“ 71 577ععاتع), (885 ىروحام 6112 3185150 طعرب

 ل3126

 اوه 1ع ؟هءولتدوطلم عم '"عجنعع زد لعن طقسا ععاتتلا طعطاتللاب

 عم 156 :([1عدعاطع جككونخ جرح ةزعا ؟0ه:عالاتعال. ةطعت» لمعاب اتت“ 225519 قلل

 عمدت لل. ةك1دطأ از (1عدعت» طتصسمتعاتم لعن طمسلمعابسكا جان 101 ععرتب طقانع

 رعار رحاتخ 1ع ةسكاتل اطنخ لعت' وعوللت عاععت, (1. ط1. 1ع ١ 0ءولتعلت“ 122: ع

 عورتتعرر 1"عجتعد جانت © عدعاج ءكعرطصهعاتا. لع 15( الهه هت 7لا"ةا

 6 عوعابشلا نطل لمحت ذط لعد ةسععب 8[ةرعاع» هادف [طغتلتتعدل ع

 ماعز له 1عآ] !1عاطعر» ءزطعات ءعوطق 10]17003دعات '!'عدجن دصقع هلك ءلطعت اال

 نط( د علعر* ؟هعجاتعت “عر, لع الط” ععدع ةسسعات (11ع ةنعدعتع © 1ءاعاتل

 طقمدز ءاععاا لعن 8ءاررتلاغ هاشرتأ, طقطع عاب هع 70ععمجمم عت, لهع انطعتخ



©. 

 مومن عع جم غطتس 20 0885 ماع هع علت تا طلسععاب تانتع 'انئانعأا لص

 لمر١ هولا 2, 11 عماأعلف 1121822 قلطلا ه1 1

 رروطعز هدا ةطعاع, 135 زعل 16106 ععمافعاطمعا جاتق5, 83عام[ ]ب1

 نورت ععاعمسسسعت, 12 نساتعطددسع ةضعفطلب انس( زعاب 1انعع هالعد انلللقالب

 معد مزعطأ طامعد زر 27عاما لعر' ؟هعجلفعب ةمتمعتتت ةغعال لعد (01025011311-

 امد, ؟؟هدفعارعم ؟0ععاجمرسسعم ملط. اطنزعز دتععمب 1ءاعانع هتعانل ععورن( عل"

 ]تما رهطعب, ل1عمع 1"عالع» هتك دصعتمع [] كك 155عرراب علا اخ ةعابت ءانعال, 10

 رع طلغعر, 101ععرلع [اتطسكاقسلع جالك (تتانساع جانت كل ةغانه1 ءالا 111 ع6

 عزعاعا ظعانوعطأ 21 11

 ]نوه ةن160عةماطنت عرب ءزرعع 117 ةرناعمو طفت الن“ ملل, 1ع دتغطأ

 ععرمتاسا 15(, هعلسع طعدمدلععرب معو عرت عا عزؤئعرب لنع ءنععدتا انسلاعادع

 ررزد6عب طه101 جا طالقمق5 ن0 لتس, طقهلا جا 01ع]ع, ةتعممأ نتعانأ !1ءهاعانأ

 جاله عر ["عنامر: 016غ ةررتخجع [مرمهعاطعاتل (نص( كوت هزررعع "ا"

 جعار« عزاتنماطت' معز دا76 هلع لهطعت هعاصعا]ا تا نت( 21155 هعاتتخ 0116 16-

 هعاستل اع 2عكاعالر 135 طك ءزاعب هتعات "عع ععاتس عع 19111. 1 "ءارعإا

 1م لتع ةسنمو»ةصطتخعطع مةعاستك نتعاطت "دعع !دصسع ]1عععت, ةماعلا

 رستتمد رن عالءطقأ هلت لعدد '1كةعع, مرد 1عاعابعست هلع عمععارتت ءادعرتت 181. 161(0'

 كمعءاح هس نقعاطعأ1 م1 ععدرلعات, ةسسك لعزل لمعان رناتقرددر"[هرن كا[ علت .1116ن“-

 دعما 1عزنلعت.  ثحتع 01 عدعرب نت( ن1 1عز] زعل دن عدنا 01155-

 رسقمعتع هرتعع !؟؟هءارعرب لع ةطقعاس ءلطعت 1كلسس عت طاعمدتاع, 1131

 عمارواعت: ذعط طقهاذم رهتعا سمات كاعأ, ةعاتعال 5 8ةزكعرب ل1 101 عانت

 كاتكأش206ع 211 11عزعرتت 020 طقأذأع ه1 8[نطع ععزز112, (1165 12611511121 1

 ةمارمتتعر. 1ع طقطع لقطعت» ص لع 2عععا مهتعطت عزأ ععاقاأب الهه 6 6-

 ععارس عاطعجع لسءاطخا1 ]عدمت نتن( طلت هذ طتستعت' اد" عزت عال هانت" 1*0

 معك ةحععدطنءرعأم مسمع ىدساطعتأ نصل ةور١:عاملا طدتعات معلن تتغعانا

 رم سمس عاعتعز 1*ةاناعتب طغعجحتسا طقطعم نصل لهعع ذص لعن [[نقأ ض

 2 ماع ععدفعاجأا زها, 70 أح 1 طعوطوت عناء نع انتن(1 121. 11119ع]عل11
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 ]روعه ةتعا طعز طلع ءضاععات, 017 دمعات" هامل" (001ععااتلا 011[

 ]رو عاج ءار] هر ؟ورساعمسس عت, 151 ءللت هعاط]ةعاراعت* 108[.

 [رءرتررمعا, ءأز12 هلقعععررعم آه جهزعار]55 عزم“ ةءارخعزط[عات]ء1* 03

 11مقعرحت, طقهطع زعاب دصتعاط تعالت ءتامعا]!ععدعت ]عقرتطعات: 1عاط عاقتطع ةتعالب

 لمعع 016 ظعضصعاطك] عانت ع (1عد١ تحعزمأعات لعرس [رعدعت» هع]طع+ دتاتطعامع تتح

 1[جللعرب دلت. 80 طماع زع]ر جر دتعارت:ةعرت "ة1ء]ل1ه2 هذ

 طوساعا عز ءاررعتت ظاتعارمأ نار عر 761:2: ععقعتتب 7.8. 3 60 0 86 013015

 راقت ١ (988,11), مك ءانكم (998, 9), بنس (149) 14) ةرصملا (387, 4)

 1 0-0 الدم ععرتع]راتت عز* 18غ لمع ط"هدتط] ءاطعرر اطعم !؟ن0عداعع,ب 156 56

 نزح تل 15, 11 ه(عر» ةقرطتنتأ]10161 ؟0عون1ع ءزرعع ؟[0هرنغعو 1ع 58عأ ةء رش

 4, 15 (138 ط1 عاطف 111 ءاتت ]مهقهت“ ل[طه1 1701 1 ه0عرخ ةتتعاط

 1عوعمعاءطعرع 216 ع1 رامتلا 145, 4 1ث“ رايتلا : اهرلاب 214, 15 نتن

 ءضرلب. ةطلعرت هنن نسم ععرعطسماعا 1هأ ردت الع ا 0(

 عجم 2ععورت دعازتع قةطوزعاطك طلع 20 له آ215 انا 11111

 8110: 50 جم 92, 5 10 ندم د 12و 8 ةدعيبفت: وع 0 11

 11 نو - ب .دعب 10, 9 0 5 0 ىل ةجوملا 12909 35 كاد حل هجومأ :

 ا 1 83 101 تسب : 0 220, 10 1117 ىجحدنم : جان 140, 14 10

 رات , 2 25عمعمرب 156 859, 4 معلا ت02 اتص0 دتعطق مغلا 756 15د
 0 7 1 7 نا

 ء]وأزر» '١]1 375 هاءاطل. 155ه ععسات نا 025 ؟مضاعمدسسس ت0 رامسدت“ 116

 زعار انطعرنحلا, دتتهمعت» 8. قةققر 10. انستتاعاطل1 ع 706ةانعلتأ 0 1١

 طععزدأاعرخ 8. 8396 زمن ظ*عللتعال لعدم [طت”طحتتتطت 611 ١

 ]روع ١10 لعلب 0 د 5 0

 [لصدضتعاا1 ع هز زن عر طقصشلمءطتتالا 101 12 طدعزتتعللت '1!هدعا ل6

 17 نرتاعرت نوع 92, 5, 70101 نوع, رح 80, 8, 7501من ىبك 201 65

 10[ 50 11158 .65] 153 147 هاهنا يدوخ ][عاووع> خييدذج ا. 3116 ةنعاط

 191, 11 هانعطقر 58, 8 12188 سهبب نبأ 112 سهيب ءدأ 6320611 1711

 300(5 هللا لام 63, 5 156 ععرلقو .ءللا كبح لام جان 165م8. 8. 18, 9
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 مانع رمعم ىم رمع ءهناتةواتعا ةعلسب هطعتن زنط هاعطع لمعان 16 ابعقدتتا

 134, 17 رمعم ىب ردع 01 انس طقوأع 016هع 12 لعط 11ه

 ا

 711 جالمعو © عاتعطاعنمنعاععس ن0( ءاستعاسعت آل ءروعت طقطع اعط لتع

 لمقانس مح دلع 81عام ةصععوعطعز لسعات لهطعأ 701: ععاعمطحتت عل

 لستات طقطع زعا زن طقعتتس- ا ةيمعافطستمد 8. 441 طعرتتعطاتعأ. طاع

 مدعماع 229, 6 زهأ عدمت تعاقب ةطعتنب له عا" ؟لعتته لمعان 1:01

 لعد جلمطدلا 1م1ععرلعب ععطقتاب زها( هله ال[ عاتتتتس ليوطلا هتلانقءالعال

 نع جانعاب زد طعوفأدأامر» 3. 442 جتععععانعات 18ان

 رمان نان طهطع ةغنان دمعات خا 2ءلهتتعتتلب لمههعه لمع, ه5 لعدد كعالن'عاح

 نعر' لمر» طمس عادلا هر ءاتاععات 5(ءالعتت موقههتتا 151, ءلطع 7عالع ةاقق-

 عرزومكعاب هاتفا دصتل' 8. 165, 11 نهفأان لعات 1١ نلنأع ىسبملا !ءوعوطعأ

 1ك: هه [ماللأ لههعاطعأ 16م ”يعالعت:
 157 9 ١ اكو 2 ٠

 ِى نك ان 2 4س 23 زر هَ هسييعلا (١كتوعحسم ,-3 اهدع لاقك ّ ,ىبيلسو ثييلون | ىمل تكدلوك

 خلع ىسطقمسع خان 1'هدن اطهاطع انا ءرذاعانم لن ال ءمءافاطتتمق5 عد“

 زر 0هر» 11م سه عزرا ؟0هرسلاعمزت 2261201611 111101111116613 ن0(“ اعط تالق-

 نمزعارعرل ماسعأتت عرب آ[ئةرتعر» نسم لعت' نسف عمت ]رعددت مرت ([عزنمعاطعتل

 عموعارعر, 8. 500: لمدنمتتك لمع اسطقلاه- ١ تيعاءطستسعب 8. ةكقز لس عالق

 زر جارانماطءلمعاعم» !ءررعاعاستس» عز" 1نتناعمانتت عالم 1

 1ءلر طقطع لمعععااطع هتعطق دمعا (01ةرطفتتعتل 111101 1”هلتقمات ءه2118211611 26-

 ننعرصأ. همم عتل . لع طعون عتتعت' ع ةسكللل ل1112 1عععرت, 6ءا1لع ةلاعتن

 عاهد سعات طعام لعاأ, 8. 325. كصما]عاتأ طهطع 1ع ءتدع جاوطقاطءالهعناتع

 طعزساتمأع طتصسخاتعءاتتعأ, دتأ ةسعدطع عم 8[ ءادحتسسع 1120 لعت' ال ءانعدهطل

 هع زعم ءالعررلعر (عاتعااأ دات ءاععد, 3. 485-148

 روزمع طدصا عدلت كلذ طاعزطأا ردتتخ طمثان 211 ءان[انل1ءر١ ععوعات طعام

 1 عد © 101 1ص مانت, 1ع جنتك لنع كادعاس ءانأ, لمعه زنا ءتطع ةللعب ةتتك

 016غ تءزأ 065 :ةطلماسعاتلع طعمانعا1عطع, جرئهطزععطع (نطت*هطتلع جاك 1ع

 نعمات عطع ؟هسانهطع, ددتع 12 2111:01:!عهرصستس عابس عز» 11 ءادع ةعلن ةننع



 090 الا

 ممول عرلمس كئاطعتل لعد طا هطعتتا دهأ لسع عت معم للهستمءترمأ نط عل

 معارتنلع طهأ. ]طنةقمهعاطع طغعطقسلعاا ظنعالتعاط 306م مطوعطستتاع )عع

 عزك, جالك اح مبعامعسل ظاتعطع ؟هتناعمددتس ع : هطعان 1ع 6112 01621323 0

 ( ءاماس أعاد لعدسمفاط 211 هتان نات عمات آدةصلعع ؟ءعملا1 ءاطقعأب انت 50 12]ل1,

 له 0عرسعاطع متعطت ةتته 1ععم ؟عاعطعا معرتسةدلت كدمات 01120612, 0

 جانم عزتعال [11عر:عودع ملت 016 ةوعطع ععطقطت0لعا]أ طقأ. - ةسعا عت

 م. يكردرنعرر معمر طلس اعط ئ* 1ع دلت 701 14 "دعم 115م عطت ءاعتع آه عام

 ضعانأ, لهمذ لص ظتتطعرتعن ظفصل لعن (نطتنضطتلع ىقأرشالا بسنأ بانك ةلعاد زلت

 ظممزاج عع طل عرحتت نا. ةءطعأعر» ]ص طوسم 5ءقطلع, [هطلعطوت'. عاتق اتت“

 طظعررتس اجا ع 0عودعاطعت طقطع زعط هتهأ ععاطقلت, 315 طمرت' 861 6
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 ارا نيت ىمرلا دبع

 أ الماي دنكلا سيق ىب ل ب دف لا د

 0 ا يا يع ل ال
 6 ا

 مون ' موو يرازفلا دوعسم نب. ىسيحولا فلبع

 "هال :ةمرخ سب رّوشملا نإ ىمحرلا ىبع
 معو يدايزلا : ةيوعم ى نمهرلا دبع

 "41 يلزخملا ةلابج رب ثيرحملا [فبم] نب عفان نب. مجرلا دبع
 اذك “نىك بع "كم

 ردع نب هدلا دبع وق " | سو ىمحرلا دبعوبأ

 يمنع ياطلا نحول دبع نأ

 5 // هاخيكب ثدرح ا ني. ىمحرلا فبع تقع

 عيابعم < ممرصو * مرسوم“ ميوسسإ < | نربع “ نو نايرم نيب زميزعلا دبع
 ميو <( رع سرع * مرعب © رموعرس“ مرعرم



 رم *ه

 "دا يللا ملسم ىب هنلا دبع

 الاف يرموتلا جلسم ىبب هللا ديع
 44 يو رعلا هبطم ى هللا دبع

 م86 يسوم هللا دبع

 م ذاث نب هنلا دبع

 نس يسو دسلا نامعنلا نب هنلإ ىبع

 سرب لسا نب ليزي نيب هقلأ دبع

 مهام يرمشنقلا زك نم, دس نب ديزني نب ههلا دبع
 مضإل ةبوعم ىب ليز نم هنلأ دبع

 ع مسا , فيم نم هدلا ربع

 يديهنلا يلعي ب هللا دبع
 4 جشالا عبيلخحما دبع

 ممم دوراجلا سر 0 29000

 ١م ا ىمحرلا لكدبغع

 امو 1168 ىننح ار يمس نب ةعيبر نك, جوخ .رمجرلا فبع ْ

 نادم" يما وف“ ملظن ب ثمرحلا ب رمل ب
 اا ه_مركحلا ما نب تالا

 رك " 358 يريمحلا ةعرز س نمرلا دبع

 د مانزل ناين

 ماس باطخملا ب دي ديز نب ىمحرلا دبع

 | ظرقلا ديعس ىب نسجرلا دبع

 سايل “84 ةرْمَس نب نمجرلا دبع



 م٠ م

 | ىمكحلا ني ءز ىنبب هللا نبع
 مسامع 2 , هللا دبع
 مسن < ويوسرع“ مدن“ يي 1 فا

 ا .نانكلا تاهلا ى دادش نإ هفلا دبع
 وال ٍقرماعلا كيش نيب هللا دبع
 عع معن م الا: يلجعلا اص ب هنلا دبع
 / يميبتلار 0 هنلا لبيع
 ان مرلا  راع هلا
 دارا جيراواستلا ىدانجا يقصر ماع هدلأ دبع
 داما سن رءر ماع نب هللأ دبع
 يبس“ مرمر“ م1“ ن1“ نال < !ةاظ ككلبلا دبع نب هللا فبع
 ادو ىلع نس, هنلأ دبع

 اذى كلها ؟ نق *ز# ربع ىر هللا دبع
 1 110 اال الام ناسيع يم ووسع نم هللأ ىبع
 رس “ رس ى < سوس“ باب 61 رومثالا ىتريللا ريمع نب هنلأ لبع

 (3/ شامبع نم هنلا ىبع

 مو * ماد“ كإ لياف ىإ هللا دبع
 يع ةورف يأ نب هنلأ نبع

 مو٠ <موو يدزالا ةلاضف ىب هدلأ دبع
 اذه 'اذذ“ بح صوم ىو, سيق نب هللا ديع
 هدلأ ديبع وكو 14 .روحاملا ني هللأ دبع

 مو١ * مب رازفلا ةركح نب ةدعسم نب هللا دبع



 اع ءرس

 | ىمهسلا ركب ىب هللا فبع
 الما“ كيف وبا روت نب هللا شبع
 1 ا وراج أ نب هللا قيبع

 سءرع“ موري“ مورب
 0 يسرا بس ل

 0 ا ثيرحلا نب لون سب ثمر املأ نب هللا مبع
 6ا/ هه 6« ورس“ مل” 00

 |مرع سمه راح نب هللا دبع

 عمق" اناا مجد الم سشاجلا دايز ىب نب, هللأ فبع
 مورس“ مور مجاز راسا زا هنلا فبع
 م4 2 8-5 هنلأ قبع

 1 0 ىنن. هللا نبع

 قلد يراصنالا جاير نس هنلا لبع

 الاله ىيدسلا ( وب هللا لبع

 < مسوس سرع ؟ ريو < بإ "4 ؟ م 2
 طم <. * ىلإ 2 ىلع © ىرم ىح ؟رمثب ”مرس“رعإ

 < مع ؟ووإ ؟ ورم < مجرم ©ا/إل < © ابار ان ى' برس
 < مسرع * معرف نإ <[ مع < سرج < مم" ومار < ١طن <11
 اضيأ ريبزلا نأ وكو < رس < مو

 ا/ مدقتمسلا ريبزلا نس ا ريغ ومو _ريبزلا هللا انك

 سصسو ىئاطلا كسير نبهللا دبع



 ردم

 ا واس يول ىبراعو ند

 ككيرشلا نب هدلا دبع وك ي ماعلا
 عاقرلا ى ,ىرع ىف يلماعلا مءم ”ةلماع
 مر رىفط تنب ةشياع "هال < برع نشئاع
 مس | ىلع نكلبلا لبيع كدب ةشيراع

 ال نافع ىب لامثع تند ةشياع

 اها ةربيغملا ىب 0 ةيوعم تسر ةشاع

 (41/ <<[ امم ةحلط رب يسوم 5000

 اهاع يم وزخملا لييعمسا نب ماشع تنب ةشياع
 |مس ب * 0 هللأ للابع نب رابع
 سرعرس ؟ موب < يجو“ ميحال "( جل "مات "| ه نيصخلا ىب داع
 7/8“ ييزلأ .هللا ربع ى .دابع 1 دايز ىب دابع
 5 00 سأ دوما نم ساس |" ةرلأ فيع ىب_سابع
 ام١ ع نو مك 0 0 ماهر ل

 مين ميو 6 ميس + < يا نإ < يابعرب © ميوم | < يم ممم
 ىو < مرع ينانعكلا ١ يمغالا سابعلاوبأ
 م 2 ومس سابع نبأ

 نمحرلا دبع و ساربعلا نبا

 ةدالو ل سابع تثعندإ

 /ا ضابا ىبهزلا ربع و4 يرسالا هيلا فبع
 امسإ كمعشالا نب قممسأ نب هللا دبع
 م4 يراصنالا ككلام نب سنا ىنب هللأ دبع



 قولا

 موو < عم < سوك سرب ؟نص < رعرب < سو “هذ فباطلا

 مالا ناتسادرط مس“ مناع“ ا رات سربط
 ظ ىع رس ّىطلا

 سور ” سعب “مام ىانكلا ةلثاو نيرماع ب ليفط 6 ٠ 1 مه .
 هدلا ديبع رب ةىلط وع يدنلا ةحلط

 |91/ من "سا يرنلا ةىلطب نورعملا فوع نب هنلا ديبع رب ةىلط

 |وسسانإ مليوط ا١٠ ةناوطلا

 اول "اما ء -رط

 دايز نب هدلأ ديبع وك نابل

 وزن 2134 *|نال "| وات "مف ةيوعم ىب طيزي تند, ةكتاع
 منغ قشاع ه١ لضفلا ىبم راع

 |4م رصاعلا وبا 188 صاعلا
 امم يصأع مسرصاعلا أ وحب

 55 دوعسم ني عورع مصاع

 ما لاعس نيب بنتاعلا هنإ انإ مصاع وبا

 سبر ؟ ميونإب ليبعس نب بو اعلأ
 امس ؟ا/إ كا فحم .ىرماع "م4 ةملاعلا
 ا“ ريبزلا نب هدلا دبع ى ب رماع ”١ليفطلاى.رماع

 ريو ا ىب م مأع 9م ككلملا دبع ربرماع

 ل ا قاتكلا ةلثاو نيرماع

26 



 مم

 منالال < سانا دمج سس .حابصلا 2 177يئاطنالا لاس وبا

 وسب "هه بعصم ءاركص

 سواع نعجلا رجلا نب هدلا ديبع وب ةقدص

 ماها قب دصلا نبا ا بيدصلا
 هاب“,

 مس'ات * 8 فيز نب بعصلا 1 ةارسلا

 "اه ةرغص وبا امك افصلا

 / بلهملاو هرب ماازلا

 هدلأ ربع ع 3171444 ناوفص ى م8 ةيرغصلا

 كاع بلطملا دبع ثنب ةّيفص

 |" ييقثلا ثيرح م, تيلصلا ساطع نيقص

 , 0” د ع لمعلا

 سدو ءاعنص

 ا" ةّبض ريغ وو ياض نبا
 |مو ؟9"١ ط9 ةعابض

 3 الها» مت نإ ككأيغلا

 لانه ريض مانا ةعيبر نس ةرمط

 ارق ”رجرويك سرع < نذل < ىلإ سس < معرس < عر < سلب ََ مالووربع رب قراط

 مهو بلاطيبأ ل١ 01 نومبم نب بلاطوبا

 | رطو رطمو مااوب  تولاطوا



 موو

 <“ نو < كب ؟ نزع < ن6 "ىو س ىزنن < ىإ سرعم
 « موو برست < مربرب < مسرع < سن < (ك/ * هه“ ( م
 «ميرعرع < ميرو“ سري < مير رس < ماو« * جو < ميو“ نور
 منوف“ اننى ا مسام

 سا نيو ميماشلا

 مسو كر“ "188 لاقع ىب هتش

 للاب ةكش لع يئلر ى. كمديش

 م8 ةيش ىإ سيرش ١1 بيبش

 يماطن ىبا وف ,قرشلا هأ نوعي أ سب. ليم 2

 ممسإ | < رن مكس مال فر اخنا ع يام ىب 0

 10 , فسركلا وذ يركشبلا ورمع نبك رس

 < مولا * ويوم < ومس" < نيب * كج * ب < | بع © عدووسس < ىو رس يبا
 رسز 1“ مو

 ا : يرننحأ تلو (ينلر نو. فيش

 )سب “41 دتفل أوكو نابيش 0

 ماا نابيش وند مما باوش ىبإ
 2 افصم ىبماطس وع يابيشلا

 ها“ ةبيش قشل هكا
 36و . و

 سدر © مسه سل ممهإع ين رمش ماع ينيوكلا ذهبت يبإ ىببا

 8 يمشبعلا هدلأ دبع ىن حلاص

 ا ا اص م * ها" ناسيف ن. ءماص



 رضا

 اه دابع ىب ناميلس

 «ررسس < مان“ ( نس“ ١ نزاب 1 ىجإ <[ ىوس ككلسلا دبع ني ناميلس

 مير ربع < ماب حك ملانإ رع < ممامت ىس 1 ممر اخ

 1 0 لي ا / تاق

 يرثعبفلا نب, نايضغلا وق 0١ أ طيمشلا وبا
 ١١١ ىلذهلا قبلا ىب ةملس ىب نامس

 لياو كارت ا
 منه انإ ماير ب -- : © نسو دئسل

 ضمن هنو ىراوس مْ ظيبع ىب_راؤس

 ((رك 5 <14 "ارك رسوسللا

 سو زاجما قوس 2( 0م م زاوحالا قوس

 فا 7

 دا يس للا ري

 س٠ راش وبا روع ا اش

 اعاد“ وس مب © لمس نب لس ماس« ماب رس ب كرم "اب "وس < ماشلا



 دل

 ماس يبلكلا شربالا وربع دنع نب فيلولا نب ىيعس

 !4ه "اون ير دخلا ديعسو با بلهملا م ديعسوبأ

 ثميرح ن. ورمع وم ديعسو بأ

 ه١ ةلظنحر ةرلسم تنب ءارغس مم مافسلا وبأ
 | ٍيروثلا ىاميفس موا * "1/1 ةرصبلا ناوفس

 رمح < سرع“ سرعت رس مز يملكلا دربال نب نايفس

 "ه» نايفس بأ لآ 7*8 ةنيبع نب نايفس

 د ةلكس "ها" ةمببؤقس

 هم وكسلا ه8 نوكسلا

 اهأ طيعم_وا تنيب ةنيكس 4 نمسح ا تن هنيكش

 ري سهر نك
 مسن ملس 7

 0 ةضاللا

 ا "6 كل

 مو 0 لس
 امنلا/ عيِلَس ونب

 2 'س.قررلا بلا

 "4 ينحل مالسب ب ناسملس "ه6 دوأد ىب نامبلس



 م

 /ا“ فخ نب ةربس
 وعم نوف #س عهمم »< اهني © لع عي < عضم سس مهع* 4 © ع بك [ل ر(تيا بصس

 سي ىك يؤم < ممم مسرع © سرع يرتب 7
 ال ا ام ةيفلا يي محن

 ريع ترو رفات
 14 نجلا بيعش ىب عبت
 فوج .,ديوس وع ىسودسلا 23202721 84سو رسوب
 امم ينج ا ةعاجص نب .جارس اميز ررسو ةأرسلا
 ابر يعورلا نوججرس اه قارس

 || "انو ممالطلا ريس 9 جاجناول وه هيررس
 مابس لعس وشد م صاقو ينأ نر فرعس

 مم ريعس 15918 لجعلا ةرعس وبا

 ككلملا دبع نس دبعس وك ربخلا ديعس

 0 يل
 شضلا7 نرخ مما يالكلا ةعرز نم ملسا ب ديعس

 |" 8 يراصنالا ثرحلا نب ديعس
 اهب اي * رعد | يل رجلا نافع نب ىسميثع رس رلاخ ب ليعس

 سرع | صاعلا نب ديعس

 "9" يدزالا ديز نب دابع رب ديعس م رابع نب ديعس
 ريخا ديعس وفو “199 '!هائككلملا دبع نب فيعس
 "0007 ماها 141غ 14 "169 فيج ونبأ بتسللا رتاءيعس

 م1 لب ا اعز



 مو

 اناث يرذدعلا لمز ىبا ا"”مزمز

 كه دانزلاوبا ١ ههلادبعوم تمر نبا

 "وال * الس اذ * فو يرعزلا

 دوسالا نير باج وم يرعزلا
 ااا ةربو و دايز لبا دايز

 1 : : 1 ملم رابيفس يف ىب دايز

 < ريم ميرور رسل 0 |/ * ١ يكتعلا ورمع ىبب دايز
 :ةريغملا ودإ 0 ل

 6 8 او :
 موا |[ همس نب. لتانغم ىب دايز

 لادا يشف نان

 ةيوعم نب ىههحرلا دبع وم يدايزلا
 يا يكراصنالا تباش نس دي

 اما حواطلار شب نب لابخ ب ديز
 اداء ةبدعج نب صايع ب. ديز

 186 141 ماشع ىب ثرح ا نسب ىمحرلا دبع تكثننلبإ بعير

 المس روباس اأو طاباس

 اكو اخ - الا *ىلا تولاط بار طم نب ملاس

 ام يدسالا ةصباو نب ماس
 اناا ىنالكلا ىلع نب ةرمس 2 ””"يؤول نب ةماس ونب



 ساو ع

 اياب هيام ريبزلا نس هللا دبع نبريبزلا

 لوا ا يفراحلا ىلع نر يبزلا

 رب تاس كا”( 1" * "4 نوحاملا نب, ىلع نبر يبزلا
 ١٠و ديزب. نب يلع ىريبزلا

 ا8" بارحلا ىب_ريمع نر ميز
 : ع نوحاملا ىبريبزلا

 هللا نبع بو 0/0 9608 م يرسالاريبّزلا نبا
 000 1 ام اع عا ركع عر عرس لو علا با
 |ىم "رس سرب © رسب < وسع * سرج < رسال” زعو * 91/ * موس 3 9116 6 8 6 6 نك 6 0

 الط وكر < رسب وع < يرسم < رويس < ولو * | وراس ررك“ 41 "ل1
 هوخأ هدلا دبعو ريبزلا نإ بعصم وكو لافلا

 مم < م0 ريبزلا لآ

 |"' سيق ب رحز الا نوير
 مور ؟سرعسيسرجلا يزيت' نب مورفنا دز
 عاين نس. حور وم ةعرز وبا
 نمرلا دبع وم ةعرز نإ
 دلاخ نب ناميلس وم يقرزلا
 مسو اجنرز
 مسا. < منىى * مىرع < |وس < عبوس ةعزمع ا وبأ

 مه" ليذهلاوبا ثرحلاىسرفز ا
 امو راكز ون 13 يرازفلا ورمع سر فز

 |ما4 ىلع نب, بعص و ككلام نب ناز ىغب



 ميدو مس

 فيس وب نس جاما وكو يبرم ىح مميرتإل < موس“ ن٠ لاَغ ءر يب ىبا

 تنير كرا اة/ةيلا دبع ىبب داقرلا
 ىرش يدبعلا ةلفصم ىب ةبقر

 ويانا وب ا
 دن يلا -

 ريرمرمم رم[ ع رسم © 35 1 52 يماذمتا عابنز 200

 مس عم © ميو © مق | < منى سم مى < منن

 ممم هرج © مم ءج © مس »اب © | نإ معن < جب ٌيرقمللا نمؤملا فبع نب جور

 مور نب ديزمو ديزي نب بشوح وق 6١ مبور ىبا
 م سا ا
 11 نس 20

 " نايزلا ب7 ءاقروب وب باتسا 0

 مساس ناتسلباز

 دو ىف * ممنوع * ممهزخمإ * مساع < مسرع ب * مسرع“ مسرمعزم < مسسزم# يب ءوازلا

 ّْ فىتتئلا ةمادق ىب 5

 _ يجراخلا لعوب ديلا ا ةبيبز وثب
 عمد مق يدّيَبْرلا 07 يديبّرلا ٠

1 



 اقمرو

 نب كلملا بيعرف " منسم 1917 4م“ |هر# “اه» نايذلا وبا

 ملف ةرارز نب هنلأ دبع نبيذ
 ا4زس .راوكذ

 4 يءاز فلا ورمع ب لمح ىب بيو

 كرا نب نارمع وم يبسأرلا مرتبإ» بسأر
 اكد مشءاعو بأ دظأر ل يجعلا رشأر
 موو * "19 يدبعلا فوع نب دشار

 مما © مها حك اك < زمرعمأر ٠/4 يعارلا

 27 ياسغلا ليانوبا اير أوو ” »م ةذبرلا

 وس “مب “1 مجالا ينادغلا_ورمعى ب هيبر
 1 ؟ و

 اأ ٠ فجات ىو ةعيبر اا اعلا ةعيبر

 امنا ثرحلا [دبغ] رب ةحيبر ىبا درك لا يلا

 هدلأ دبع نيرمعو ع . ةعيبر ينإ ىبأ
 "ال8 فيعس نب بعش ىب ةعيبر ونس
 0 يي يس
 مسرمرس يشل اؤ» ةوبح نب اجر
 مهع» ى؟ رسعرم © مورس“ مايو“ مايا“ مدس تأبأتةتس

 ناورم تو ككلملا دبع 0 اهرنجلا 2



 سو |

 م6 "ماع ةيثيخوبأ سب“ مور ببخ

 موق " "هكراذلا مول امل قباد
 [ىرس ككلملا دبع س دوأد م9 ىبنلا دواد

_ 9 2 
 , 0 1 يببقلا مه نول دواد

 : 1١ : ا١/ اريبدو اعابد

 ميرمب| < مسسو (*(  < وي “ميو 6و < سرس 6 مى سرع اعيحو

 ما ةلظنح رب لفغد وهم (ئنسد

 يرمرع < عرعر < س** جبع “نع < زخ الل( |زكو * م* "5 قشمد
 سدو < مادام الم لبعد وبا

 ٠ دي وكم مورس رامجد ىبأ

 »سرب مرن ياكعلا داود مور* نامصد وثب

 »سا ةفينحرب لو دلا
 ور كور وس “رق هو ل1 "هه" مك بالود
 موس انو“ قييئاجلار يد يا ريردلا لإ ةلمود ىبا
 سوو < سو © رسءرب © يزمإ < رس مجامجار يد

 "4 زاجلاريد (11/ ىمحرلا دبر يد

 ِة يمليد. م٠“ ناوم رد

 "١م رانيد

 ريبزلا نب هدلا دبعوم هاء نيقاطنلا تاذ ىبإ



 مس

 و 6 6 6 كروشي ب رك يال

 مصرع “لإ ازال“ زيس“ | ىضسكسرم ةيوعم ىب فيزبإ نب دلاخ
 مهرب ترعب“ منع

 الها“ ىبييثتلا دلاخ وبأ ادا رلاخ وبا

 دلاخ نب هنلا دبع نب ةيما وم 118 رلاخغىبا

 هدلا دبع نب دلاخ وم ديسأ ىب دلاخ نبا
 اياب ؟انبرع ريبزلا نب هنلأ دبع نب بيبخ

 الاب * الو * بيبخ وبا

 فسوي نب جاجأ وع ها“ ةشيبخلا نبا
 | ربا زكا يور دنا دن كاكا ومعع
 7 برع دليوخ تنب ةريدخ
 رس هكوررك مسعر * < ميرو سمررس < مايد * سرع <(" "او ناسارخ

 مسرمع نإ © مسوس نيب < مسرسإب < مس |[

 موو ةبيرخل 5١ه بعصم ةيرخ

 مربرب ' ماعا/ ىكتاف ب ميرخ

 01 17 يزال لري ةسيئل ودووازالا
 رهاب "امد "ىلا ىراضخحلا موال ةربزخ
 سرس“ سرع طغخلا مرسرع ءارضخلا

 ةعيبر يإ ى.هدلا فبع نبرمع وع باطخلا وبا
 1 م01 علاس نس, فلخ

 موو ”مواعر ءامرهلا نب دلاخ نب ةفيلخ
 مة قدروخلا امو ةقيلخ ونب



 سر

 ال1 ينالهلا روث ىب ديبح
 00و + ه4 6 .ىنبأ باث ىب جابجلأ وكو ؟* 289 يريبج ا : 00 ظ موا لتاقم تن. ة دبس

 مال اع ياض ىريمع ى.ةلظنح
 رم ىنعب. “ ببءا4ه ةيقنحلا نبأ

 نع ك سو كيوتل ةفينحوبإ ما فحلا_,ىفئيتحلا
 ى 23

 رسم 5
 رخو ىكتعلا رورصع م دايز م يراوح ا

 هللا دبعو ريبزلا ب بعصم ىتعب, * ها" 1 --1 يراوح ا نبأ
 1 ١ ايل نوبراوحلا

 م٠ 9 ؟ || ؟اييوس رسوم * سرع

 ةربجلا ١

 مرو نصح نب ةجراخو بأ 4١ روباخم ا

 دا سلما يلا مورس بلاخ او مزاخ نأ يلعب ديبزلا وع يجراخ ا

 ماب < سرس < مس“( ديبسأ ىب ملاخ ىب هللا دبع ىب دلاخ
 0 فيز نم هنلأ ديع ب دلاخ

 مو ديلولا نب دلاخم



 ملأ

 +مل رفح

 ا يل "10 يرهعلاربع نب صفح 1 1 01 ورصبع نس رايز نب صفح
 6١ ا

 اد ةلحح ىب بيؤذ تن مكحلا را
 مييكح نم. هذلا دمع وك مو رس دباس كل
 1 ناولح مرن يركشبلا هرزح نأ
 مم ا ةيلس ىب داح أ دير |ى كاب
 يرن نوما ةماج مرد 0 اًجح

 انام < هنن 5 ريبزلا ىب

 عوسرس * ع بع * نورس " باب انس ريبزلا نب 2 0
 اهدا بلطملا دبع ىب ةزهج

 رسوزك ةرعش نس ةريغملا نب ةزمح

 سرعو طقرالا فيبح 4١ * | و4 صيخ ككلام نب شا وع ةزمحوبأ



 ممسراا/

 < ها/ ”ةرحلا 5-5 ببرخح م0

 2 نبل أ «ناوالا باربس وب يرحل نب ثنوحح ىب تال
 مموسان ييييتلا ومع . ةشرح 119131 ناثرح ىبا
 د ك3 114 111 "19 يزامرحملا
 اما ىبرجلا سو نامرعلا

 8 ؟ رى وم < مب 0 4 ةيرورخلا

 ب |ءؤمع ةمادتوبأ يدعملا يجرشلا لال ىب شيرحلا

 ياا راس فاو رش ا همكم ٠
 م يف ,ارمجلا سو ةبأ ارح وبا

 لس ىب ناستح

 امام 00

 الا بلاط ىلإ ب ىلع نب نسحا
 ينئادبلا وف ىسحلاوبا ديما

 اي ل تنسب ىسحلا ما

 144 دوسالاو 17 .. نيبسحلا ادرس دوشالا وب نيس
 4 ا ا بلاط يلم

 ها ىصيصحلا مم رشح وبا

 008 ,سبعلا دّيلخ نب نْسَصَخ

 مهو تنم ردذنملا ب 00
 كرا < العا “ال رمت ى سييصح 70



 مسرب

 لا ا ةجلد نب شيبح

 أهو اهاع كالا تاي قياوب جاجا

 مس | د ةركب ينإ ىب هدلا فيبع نب جاجا
 (الا/ى ربع ف باج ا

 (ز١٠ "ورع "و١ "مق'دبب بكر يما بان تس .عاج ١

 ووسع ؟رعرعس مسرب مو“ م ىققثلا فس امج
 >» 6 5 0 0 5 و 0 :

 اذ نإ“ |ىأاث (ىو | ض9 |ذه اخ 9و8 الو -- هال
0 6 6 6 3 7 7 0 

 س١٠ 09* (ةرغ زوره رووح امال اى اا الع 4ا/

 «رمانإ و6 ماير“ مسد نإ © ماي وب © مسج < مسرع ردك رس زمج | < ع 8 < ماا < م >6
 < مخل | © لس ندد تح .عيس» 8 © ممن« يب بس مم | < لعزي نإ تح مضار هه عيل *

 مسسويب يمك جذي ري رجع سس .مييرتترف © مي مق تس ممم ينك ممم[ سم من |
 معي ىف ويس ىيي © يع ىانإ تس معى رب © ريس ى*

 ما "الو ضسوب نب. .جاجلا يأ .جامحلا_مأ نبأ
 مسا حمس ؟ ب ديس وبا ٠. ىبراخم

٠ 

 ه1 ” ه'" نوجا مسد رح
 نعم < سو“ لم يكركشسلا نانسوبا لياو ني ررح
 ةهقينح ىب ديلولا وم ةبارحوبإ
 ما“ برح نبأ مو تاج



 لهم زب ج

 ا" لع ابلا نامعنلا نا متاح
 سو ةصيمن نإ بحاح مادو بجاح
 معنا يرعشالا ث امنا

 مسار < سىس لأ قادر رن فلا |

 11/17 < مم كج ب * رس سرس < ٠51 كيرس
 وو ل 00-2 ثدرح ا
 11 ناوداعب يددسملا هنا زيا

 الا نادبملا نب

 1 1١ ينشلا ا ا

 اد مكحملا ىب ترحب
 0 وبر رز 3< نك ةعيدر سبر دب ب ةثراح
 ١ ا ورمكو "ب١ يملا 20ينادغلار 2 اح
 1١ "16 4 دبع نب ةثراحونم

 ثرح ا وك بطاح ىبأ ع - 0 قراحلا

 90 بابح وبا "01و بها
 2 0 ا

 | يا انرخا/ 00
 م ملا نبااع ندح مس ينم نب بيدح

2 



 د

 ميس | ” مسج رت © وب مهزاح نب ريرج

 ثا" يفأ دمهلا سينف نب فلعس نب مصتناك بربح
 يدخن ب ناممك وع 6 رج ود
 || ةريزملا
 ضايع نب فيز وق ”اناكا»“ 04 610/8 غب دعج نبأ
 ةغبانلا وع ١”يرعنلا 7 ةدعج لا

 دمحن نب ناورم وع يدعج ا
 "41/ ي دزالا نمحرلا ىبع بر فاعج
 هدلا دبع وع 7"ةرقعج نبأ

 سؤ <01 نوف ب ةنيفجو ةنفج 0
 ةورف نب ناليج وع نلجأ نبأ
 اها دي سرب ةيلس نسلابج

 بطاح ىب ثررحا وك يحج ا

 |“ وج !49 يطيلسلا مهج

 ا يبلكلا لطعقلا نب ساوج
 ساو ىبانيضلا ىشوجلا وذ ١ طهاسم" ماا قلاوج وبا

 بيبحى ب كلملا دبعو 2“ ةورف نب نالييج وك ىنوجلا
 مالإ ؟|4ه "اةز* ءابسأ ب ةبربوحج

 1“ دلجلا نبأ ىنوجما ةورف ب ناليج

 مو فوجن# ىب ديوس نب متاح | ص متاح



 اديس

 ةمارق ىبأ ةديازو 1 فسوي نب. اج 0 ما ا /

 مب م ب < زب < 0 اما 0 ع فيت

 مناررن "( واس نوت انو لاثأ نس ةمامث
 "ال يننحملار رو ةليلح  يروت

 هاروت 5 ا فيز نيرو

 رسم يوثلا

 مال ند يكرشزلا فوع نب دوسالا ىلا
 كو ؟4/ “ بمب ”رعا» يراصتالا هدلا دبع نير باعت

 شنكي ب وربع نس شنن وك ا 0 : 6 1. ناك < مه ,اىلا
 هللا دبعر ع دور ما سا 39ه ةربسي أ ىب دور

 ممسوإب "رسوب كسرنا داع وضم م ةلبج

 0 نب فيبعس وك 0
 ابنز حى (نحلا 0

 00 1 1 رع 3

 م 0 1 رع 0
 20 0 وكو ا" ةمناتلا

 كا 2 3

 مم» يب < مر رس“ ومدي * 7 6 ةيءرماشلا ةيلا



 مسير ب

 را نبل ال1 ةلابت
 51 بوت نبأ : م411بارتوبا

 ١1١ مرينا مسوك سرع بست مسام ىقرنلا
 مل س٠ تلخت

 سرع“ ماير * زخم هك لل © مورس ميمت
 هزسلا اي
 3 0 7 ا 6 ٍبابحت نتاج

 الزل "وو "| 81/ ” (رعرم < سس |"ا/ (*( 5 م4 ميم وند

 3 3 ٠ 6 6٠
 نيلي يا سنة

5 
6 . 

 ملكتم ومو نوحاملا ىنب هنلا ديببع وب يربيتلا
 مو - مال ةماهث . 3 نويمبيتلا

 مسام ى مشيهلا ىب سئل ليوم ةبوت

 مى مع ىنعجلا ملا نب هدلأ ديبع م ةبوت

 ٍ امال يرخلا فمك وبا يكزونلا

 ماو ؟سارببقلا يركبلارجخأ سب ناعم

 مسرب موس هياكع ب ةبلعث ن.هدلا مينو يد

 اه ”نك*راتتلا تراث
 مال 41 ريبزلا نب هللا فبع نسب تباث

 مم ةياعت (مته سات

 ا 1
 اا 0 يارغلا



 مس

 مرو 0 ريب

 مانا يمهسلا بيدبح ركب
 ىلا

 ١ تضل - 194 زيزعلا دبع ىبركب

 ادد ككلملا دبع ير يكب 1 0" يركبلا

 مم 117 نيجت دتبلا

 لهس ىء. مسقلا و' يجناشوبلا
 1" بيني لل
 رباج نإ مصيكر و سهيب وأ
 /1 7 سهيبب ىلا



 مسرب“

 د ٍنادمملا فويعم نب رح
 ( د موك ومس جوس ك < (وسرس“ رس “ياسو # سرب ىيرحملا
 ةثراح وف ردب نبأ ةهأ'ر دم

 5 مجرب

 مك سم يقوتلا ليقع _وا نب اا ا 13 ١
 و ةعدربو بأ ةيريوبلا ىبأ
 حجب بإب < ريم ري رقي © مسي "سا ات تدس 0 اا رم

 ا" ىنابيشلا ةريمك قب ةلفصم يب ماطس
 ل روراجلا يدبعلا يلعملا نب شنح رب, وومع رش
 مرمسإ ىسيع يأ س رش

 مرععو و اتا
 نست برسول 1 0 مم 0

 مريإب < مريع < مارعإ < ساب“ ساي < ممر

 و هوس ا 2

 “روب "ربو 00- ا 1 "مه ”(ك ”"( 7

 اللب 4 (|( < هو” ا © نإ ىسس ور روان سم

 ا < ال < هاما سس سالو © مساج هب < (به] < مسهور © (مسرسما | وسور" | مهام

 6 ممم سانإ © مممإب لع < عع | 6 شل | ( < مسمن سس عمم وشم « نو ميك ميو م“ موب
 معني, حك هنو مسير مك مدمج عب مع عج < عع يعزم تس .عمس رع ف © مقص ممر < ممم

 ٠ نويرسبل 41 يكرصمبلا

 م.0٠ نكرلعب مورس قانعلا ريظن

 هذ ءركشبلا هليل مان يشاجلا ثديبلا



2-4 

 درب يمر نب سن
 س٠ - سوم“ و ةريحوبا كلام للا

 0 فيشا نس

 - 0 1-11 0 ايلا مخ توم رس “ل ل زاوعالا
 مسمع < منوم” سوم» © سمور © مارى سرع < مرسم م

 مالا رج نم سوا ”ه اناوأ
 31 ةداتقىب ,سايأ "8 سيوأ ىبأ
 (ن' نميأ ما سرب "رسب ةليأ سرع ” نس سثبأ
 41 0 منا ناويالا

 ديه و 39 ا“ 7 بويا

 ادا“ نافع نإ ناسثع نب وربع تنب بوبا * مآ

 سبر سيسبأب هز" ةبيش ىنس, باد
 !أد ايرو داب للعرس شاب
 ورد عجول تت ' سر ةلماب

 ل ا منال جرا بأ

0 
 م بودأ وبا مالا ليج لا

 0 0 كرم يود ملا_رسشنمم ىو



 سف

 مو كة قيت 8
 ثيوح نب ناشرح وو ."1 ياو دعلا :عيصالا بأ
 ترم © رس“ لس <( "بع ((* < سنن "#8 ناهبصأ
 1 ا سا ريك

 ف ل ل م١ ةبانطالا نبا

 مس يب[ مالا ةنبا 0
 ا نابرشب يوما 1 ةةعيبر لإ ينب يا
 «دس رعب رد ا 3539 17 71 مس ىك [لسإ "من نأ دمك ىشعأ

 تب ني. نامعت رع  ملعالا
 ىاابعلا وبأ ومب يمعالا ,ب رس شمالا

 00 ىيعألا مور“ نال ىميعأ

 مم* دم يبلككلا بامهت سل ببتالا 5 ةناوحمالا

 سوال |" ٠١ يرسالا رشيقالأ
 يب ىجي < مس در“ مبوب ىف مرمرع مر سكر“ 11١ يم

 سال ةعدرب وبا ةممأ

 اسر* يو “سرب مسرع او ليس نإ فلاخ نب هذلأ فمع نيب ةيبمأ
 مسزاأ هاي راعي ى ةيمأ وبأ

 مرع < مرا ؟(وس“ عبس "ب٠ اس * 4 ةيمأ وتد



 مسالا

 ااذ_لاعلا ناتتسا 117 0 فاسا
 دا هد يمللسالا ا نب قمح 20 تا نب قدس 0 ) موزع |

 مسسزم ا * سومان 0 - ثععشالا نب ريح ب را

 مرسإ ةعيبر ى. قح أ وبا م" قمساوبا
 مان يعيبسلا قححاوبأ د رف يدايزلا قح”اوأ

 نإ |( دساونب 4؟ا/ فسأ

 هصب اس أ و ع 6 نعي 0 يدسالا

 وب اور يلا ير ءامسأ
 2 عك 6 نيرا سهلا دبا ركل ءابسأ

 نإ حس بوس “| - ع4

 ثعشاماىب ليعمسأ 2 1ها* ىيعاأربا ربل يعبسأ
 : ا ”, ل يعربسأ !؟ةدلاخ بأ س_|بعمسأ

 ألا دبجحم نليعبسأ 1٠١ هللا دبع رب ليعبسأ
 94 ماشق نب ليعسأ 4 رجأدم رب لبيعمسا

 0 " ديوب

 52 ممول مهم ىئرسألا ناظتيلا يأ تكل َ ماا

 مدصاربا نمور ا
 برك يدعم نب سنن ومو 0 ه١ رشا( نبأ

 معد ىف © رسوب | © لمس ري < ماهو © | وس "اه ثحشتالا ىبا

 يما



 مسالا

84 

 مسا © مسءرك ةلببإلا

 ورمع نب هينر وك ما
 3 اع رطل
 11 دحأ

 سنو سرع "و وتورم ؟رم قرو دل يفر بأ نب دمعأ
 ((ه 2 |

 ١ طيمس ى و

 نوع وك 0
 | سرع تفنحالا

 امرك و 214 46 سيق ب فنحألا
 سبك مى ؟ معو“ معرب © موسع مرنإ ”موهاطخالا

 (اهأ يف.رع نب معىرأ

 لاوس ناجر ا

 |[ ندر#ا

 ل ةبنيم ا

 اوف 4 < نم“ نب ورب كو ورع طلو رأ الأ
 ل 3

 31 ونانوبأ فرز

 عئان وكو اخ قرزالا 0



 عسالو

.: 4 : 

 اشيا مضاوملاو نادلبلا ءامسأو

 صرع منكما ضأبأ

 م*“ 14 44 نافع ب ىراسثع ىب نآبأ

 دمج وف نابأ نبأ
 ] اذ ميقاربأ
 1 سك ا نمعتلا وبا رتشالا ب ح١

 عرب“( < (عرم < رش < از ” زن
 |ه1 دعس ىنب مييكرلإ

 مايد يد سال رماع ب ميكربأ
 لدا/ فوبع نب سميجرلا لابع نب, مبكربأ
 م0 يوفر نب مبكربأ



 مسام

 ادع ناميلسو بيلولا ةعيب

 اا ةياوو ككلملا دبعم ايا ىف داباتتسرر بخ
 م”ل4 2 قارعلا ل يقعيإ ىب مكحلا نب فسوب نب 6 5 2 )

 1  ةرسبلا بتي اويرخ يذلا جيرلاو يجزراشرما

 مينو سب يلي برلأ هيجان ىب رطم مرمأ

 م



 هسا مم

 نايس

 | أ هلتقمو كلملا دبع مايا ير يدزلا ىب بعصر مأ

 سر 0 20و نردبلا < 57 ا

ان لاتقمو نأووم نب تا
 0/4 من

عم ىب هدلا دييبع نب نامشعر مأ
 0 لاّتق_ؤ رم

 1 وحال نبر يش
 | "6 ىيتنحلا_ر ماع ب 5 دجنرمأ ا نووحاملا لآ نم يلع نب يلا ما

 نير يم نب ةعيبر تب جدخ نب نرلا دبع
 اك ٠ ةغيتح براعم سيق نباتا

 2 ناورم نب ككلملا دببعرما



 سباب م

 مسرع رب 7 ةيواولا
 كاك ل 0 نقاتل

 مساع زح رس نب جون أد

 ةرس## | كرا
 | رييرمرم 7 كورت

 مسرمرع 7 هوعحك

 سرضءا  راصنو هلباو
 ممن رع ى ه.جسو

 مسإمب ن + لمقو

 100 ةيوارلا
 ما هيوأولا

 0 ةيوارلا

 ممن و 5

 ممم ى م , "7

 سوو" ةيجان ومسو

 *ةهو 2 ةسرحل ا

 مومو 1 7
 ةيوارلاب

 مس أل م تضوعثتو

 4 ]أ
 رغما ي 4 2

 ا
 م اا ل



 مكر را

 مسوبإس !" .  رووئس
 سبر 7 2 بي رعلار حس
 ماس 1 5

 مس مس مع راخ 4

 مسوس مع 1“ رعا
 سرسرع "١ 2 ورأ
 مسن رسل ى 7 شوف ام

 ممن رد ى* يجئاشوملا
 5م َ أوهسكسو

 سرس / 2 بدوس
 سرسإب ” 2 قكلذ مرعب
 سرس 8 ةفيلعل

 سرس 4  مأ) رعب ربع

 مسامع» ' ةيوارلا

 ريب رمت 6 ماعط

 سرعإ اتدذر انِلَو مهنم ا ا





 بي 4+. دعتإ شماهلا ىف

 [رق نك هت : بعصم هلوث

 سيف إف لحسم

 لجوبا سلا
 م7 هكّدرم

 مي( 7 ىلالأ

 مسد 0

 كرك اند

 مس ب ريم يدايزلا

 من > داماغتسر

 مبرر 7 هنارم

 مدبم”  ةَّدخأو ةلقش
 رم ملال مكرم“

 مبرر 5 نسنلا

 مرمر ا ءاكد

 مير 7 يللا
 مسانيد 17 طاطعلا

 فني" يسرع نوعا 4
 مي ربس 6 لمحت

 مرو ًّض ةرلا

 ماو " ةرممل ملعي الر ب

 مر اًرم
 مسار 11 داباقتسر

 سامر _ر ارعلاب 4

 مريم رش

 ماير 5 فرط

2 4 
 موو لاوفسلا

 ا” 3 راباقمسرب

 سره 16 ةعئوح

 مصممو 5 هنانأو

 1 اج ليا“ هر تيا

 "هه 4 ككتباكو

 مور“ همرحالا

 مور 4 نغم



 رمارلا
 مللعت

 ل

 ك0

 لاق ىكلامابأ اب

 سولطتسس

 نيرو

 0 يدابرلا
 2 باح

!1 

 1 ١ رد

00 57 
 0” ا

 يرسم 1“ هس
 ا

 اسرع ايورلأ هنك

 )ا شياهلاو جامل

00 6/ 
 |[ )خو ملسال

 ريس ب“ راعلا

 مرع رع 17 لور

 مرعو 7 جس

 مسوغ ككلسص, م امع

 "ه٠ 7 ةرسبج

 مود فاطن



 رع ضايب

 | نام 5 هنا ماش

 | ىرع " ليبحسو دمبحو

1 

 |ىرع '+ هلوذ دعب وهس

 3 يا

 اهه اراكب ىبسي

 ! هال 5
 ا

 برب 5

 نس ؟* انّرطل
 برب 7 ىلسالا

4 02 
 | 4 1/ يريمرمل
3 00 
 ١ا/ نول

 ايم : جامح

 /ةراذ
 |1/ نم يلع راوح ةورم

 تانلخلا كر ذي ال ةما

 روحملاو موللا

533 
0 - 
2 

 ةلامح
 تلا

 روج تب ١
0 

 ا





 18 راحل

 سو راح

 مو 3 ةسح

 ظ سو“ بلطصا
 سو رصاو

 سو هدر فم نافل

 سو 7 قلو

 م“ هرربو
 رس نومسم

 س١ “ ةسحوفو ةدسفح

 س3 ةينقج

 رس يرعب

 مس 6 ةرافع

 مسا نس دروك اسالو

 ,مسرس 7 هدرهم
 سم7 للسادس

 سى“ ةنارخ



 [مرمم مك

 مب ادهم

 ا”4 ” ردعقلا م هيرعل

 هناوتمأ

 ل ل

 م4 # لهشومو دبعلا

 سب نامر

 "4 '"لاساعدو و علاقبو
 ماب 5 07

 سب 1> ككلع

 ساب * مر اصمم ا

 سرب 5 0

 ارا لاه اي

 سرب 1* مكوعرت

 | م4 ةعام ب 0

 ارك 0 ٠

 4 راحلا





ْ 

| 
 كرس 19 ديم قيل

9 7 ْ َ 3 
 ع نالبح رلخلا نبأ | رايا/ بأس نب

 0 0 20 تح تبان

 هى7 شماهلا ف اًعنِس "0 00

 98“ رماهلاو رامجولع | 4 موعد رب

 ا
 1 ثبرث 2 درم ما'رع دح

 0 رع ايبا 3 ظ هلآ ا

 يزاجلا رك قخ 8 بان
 0 اباعبلا | 3١ نايمحا . و 21

 0 يللا ظ سب دوح اب
 8 0 ا 1

 همم مة قانا ظ ' انمرم 7 سل نت

 ري ره

 ,ءرع 1 بناق هل | ومس +
 اا



 مر * ناكنريث

 دل يصح ةزَ
 م 0

 ب وب ف ع م

 ف دوت

 ةيتعتلا ناي. هَل َلاَمُ
 أ ةديدسلا ين اهب



 ميس

 نو

 4 /6 صسأ

5 

0 0 
3 + ( 

 يسوسلا
 [مىبو رسل ا رئمامإلا ن ل

 1 ضايب وبي 5 0 3
 م

 7 ١2

 15 باهي هأ 7 لا

 8 ماطن

0 

 ماب 0
700 6 
 ل 72

6 : 9 
 ماين ممن رن !.ة. لسرتب

 0 ةتّقباكم
 07 دسرلا

 مسمى



 ا

 قراَوَحْلا هد دايز ثحبف ُهَعَم هدب بر 2
 6 0 كيلا دن دار

 دايز تشب َدكْنأ يكل كان د ام 2 31 ظ
 ةرظ“كلَو سبح ٍداَيِز 0 5 او ةيكتعلا ربت

 2 ُهّناَف يقل 7-5 8 لسا ١

 مالَعلأَ ابدت ةَئَصاَنلأَو ةكلاقلاو مينا 5 -
 “م “ مسالا ريدي رو هلي |

 َرشَعيِداَحْلا روزا
 هلل ْنْمَللَو

 لاحت
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 مول

 راتسلا لام درت ني ٍةَصاَمَجِف بطلا دنع

 ِهِناَمِ َقْشْ : و جايا مي 0 ونوس
 رية لأ ةُباَحْأ دب َقَحالَتَو

 كتي شذ أو ثيم لمثتئلا كُن لَن

 هلا يا ا
 ا رسال ةكاقو ركما تدع ل

 ني اًونع ٍةَرْطملاِب َلاَفْب امض ماثأو * كلون
 0 دايز ما 2 0

 ا ير قل دي

 ريما هنأ م2 ِهب نت تكل نع لا

 ينج يس هي 5
 م 00 هر بقت هَسَيَو يراد فه هِيَ

 هكا يعملان ديزي ضب ء كيل تاكو اياك
 ل 00 0 1 دّيع ةةأرما

 : لو يف هن وادع َتَْوَع ْنَتَو ُهْلَفَت

 1 6-0-0 كت ادب هدب لاَ ناي ام هب هُمْ م مكي



 موال

 لماكلا ا ُهَحب

 هَداَوْعأ دلع رظَم اذإ يكب
 رام ْدتاَمَرَتَو ٍماَرَكلا

 ودل 02-550 تا 3
 زعلان ا را ٠

 يوري تياَر مون
 رد هّئللا موب

 . اينو يار وملح
 0 6 دن اه

 و اكو ار ِ كي

 وك هي نمي تلح

 رشتلا 8 دم نب تملا دعو اول
 رسما لك هَ ا 41 2 ُساَّسَلَأ ُدَءاَحبو
 قلو رولا نب سْوَم هاجر *ملاتسلا ها

 نب ثيرخلا نب ةَعيِبر نب سابعا نب نحيا بَ



 ممول

 رحال هرب ٍفْتْط يأإ ب لكلا نك لاَ

 يلا نم ةعم نم اري نا قال قرا نع دع
 32 دق لجو َّرَع رع هنلأ نإ لوو احنا َلَحَبَو

 َرْمِع كر قر غلو رثَو ْهصَرَكَو جل
 ا أ 4 هللاَو اذ لكَ 6 يب تارت أد

 نامل ب باتا نيج 0 دك يح لزم

 أَم َراَمَ يل نم 4

 ا رانا لسور أ قلع يلب ذل نلت 1

 انا يال راد هْيلِإ َتَفَسسَو 0
 ُثْوَت ةلداَي 0 .[ ع سماّتلأ 5 3

 كلذ ارفيطُب نول 58 عا نأ بت يني

 هوت و و دنع اوف تَحْتَ هاا سس
 ٌتّعِضوُن ياش اكل اد اًييِلَس هب روض

 00 2 ْدِخَأَ ل 0

9 00 0 2 7 



 هو

 هجن هدو اَيَرص اَْنأ لكنَو والا اندتعني لت نين
 #1 نين ك5 هم ناك يس نيف

 ا يش اح رطل قع ند اه اقل

 تحرتلا كوع بج انتة هتَولوتم لن
 انه تف هلا اجر وتفرق هل اولاَت
 ا 20 ' 0 2

 وا ل ثلا كتم هل ” هومنعب 2

 نيون زق مزيج للثلا جز تع
 ناتنحي نم بعقل نبأ لبن يدع يوب م هدا لَو
 ركع نكت و رضا يلا لزق هل آ ْنَقَ
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 ٍكمحشألا با لبو قوارب : لو رث تف
 ُةَنَّضاَح اَع ان 1 َدَحأ َنَ : هيج ر 7”

 نمحرلا دبع تل عساو < لا لا ديري 2

 َدِقْنَت فلأن ون ف راسو و
 بماّييأ ةَسْنَس رس ع ةسنس دوما نس نبع نجح 0 را كب تاتو

 3 دَيوُكلا تيشالا : 7-3 ليقوموا



 ان

 يربأ ةميزم هَدْنِع حسو يرد ينام قزد
 َسمزم نت ادع نإ لاَمَت تل بلع ثمل
 | 1 دل ةلعباتت ُهَماَقَم_ُسوقأ ُهَن أ
 يرام ال م ويبي لَ نلّتلا ككشنأو ليي هيو
 اَنيأ لاننا در رفرف ٠1دك
 بنج يود < 10 نبا نإ سان
 اورظ 7 اورج 23 اني كلت ات صبا

 0و ديخلازأ يب 0 و د داع

 : ضل دن 8 كي َدْيِعْراَتلأَر اَكَت ' تاوندلا ف
 بلبل نبع دع نس ثرلا ب اة يور نب ساعي

 00 هب نماَعْلا َدِهَعَت و
 نم ا ف اي اش دق

 | رم ا تو 2 201 / قرم 0

 ةَّقّدَص هب لات لعين ساتل 0 0
 ٌهحْيَْلا ذك ام ام نعل رشلا يب ؛ هلأ ٍدْيَبُع اَنْ دعب وو



 ممل رمش

 0 7 | ك يا هع 7 ًّ
 26- و 0

 ايزل
 يَ و سيدتلا لع فك كا رتم نيو ولا
 0 انلو 2 0 هدرا

 تح اج هُنَعبِإَت ردكم «نتساكا

 واع 50 با ا

 هع زوق ا ايل لِماَع يرسل
 هيلع اون 2 0 كك و رات لأ ع 5 الآ
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 هتف هِفِئيس 00 هيرضف لع , هن رشتلا لوا 2

 سي 2 َمضنلا َلاَث هتك
 َتَئاِمَراَثْلا َنَدَْناَو ُهناَكَم دلْغَب داطمَت ةبح
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 موا

 هدي قربا فكل * تار 0 تول

 ارجو

 ردينْلا لو ريهشلاَر يَ
 شرحا اول اَنْعْعَم تو



 لا ررقلا كذب نس

 أ امس طا ايل َدعَصَو

 مالا لأ اي مزن لَو رع هنا نإ لاق
 دوو رع تا قاب وع

 ْمُهُمَداَم مو دال يف ىو يَوَنَأَو "كْذم يرث 0

 2 تويت ف وو اك
 اًناَكَو ةعاقلا لما 1 لو هن َنوُمِصتََْو لكل

 كن لوح 3س ميا دل مص : ةيصتتا أ

 4و اونو هدب ع لَو زَع هللا اوت وماكو
 تيب َلَحَد يني اكتر نأ يبتلي نأ مكاو اونَِت
 د1 ف يول رومات لا

 ياك ياك 2 ترج ِنُيَمْو ب قيرناِتباَو يَ

 جلا ا



 مسرع

 انعم او الق نم 0000 لا

 77 ا يرسل ويدخل ننرجأ

 رهَصَو يرق ُهءَلُيَل 1 را هل 1 ءاَحِبرالا

 َدِقْفَو ككل د داون لع كلغ ورضا أ

 2 أ رأَداَبَو ٍنامأ ةهَيِإَو تم تعنت كعمل نبأ
 كت ذقو نرثي الع كمال كلل ثأب
 أوقفت ٍناَماأو اولََدَفيَتحم طمو لاسفل مكبحاَص

 رار موكا آر يم حم س اعلا 2

 مسباح . تعال ياي َقِختَح ٍءرْصبلا لكأ نمر
 00 اقلاع اي. 520007 َداَسَن و بلا َلَحَدْنَح
 وس هما اهدْنيفاَي بْنَ راَدوُم ََرْنَو 00
 يع يام ك4 أد ب لا ه6 نإ ع

 7 ضر دبر واط تخلو
 زجرلا ر ةيواتلام يأن َدكِلدَو روع 3

 8 2 َتْيَدَم ْييعْلا روح اب

 نأ ل ل 0



 مسرع

 اجلا 2 0 عام

 96 ةيوازلار كأي جيلا فَظَو هذ 1 2 لَك ها اس نمي

 ُهْلَاَعَف د قروصبلا ىلإ لبنا يحل ميك دولا داك

 ايلا لَتَن يككتتلأ وألم ايي الي ل 2

 ذبح فرصنأو نوير إو توم 6 قود

 نمرلا دبع بع ىلساَو يا ان للا

 2 رات كي وال 2

 الاتي داو و ا نر جنم ناك ليات
 رواق يعرف لإ قولا لأ قو 2

 دكْلَب تَمااَتَو ترص © ايلا ( ويلات بصل
 اَمَنِإ لوي ناو 8 ةئيزق تسلا تايب لح

 د1 < 4. ع هدف رج راك ني عد

 نعلم مهن 0 امو لضَفٍر رسلان و تدون
 0 َتَنَو َعَواَيَرْلا ةيجاَن ع بطمه
 اَنعِإ 1و ذم ان قرا
 ا اخ يت طوال ولا 1 بوو لل رت
 نمرلا دبع دبع لبق ِء ِهتداَرأإ سب 2 و ةكيم هني لوح يول



 مساع

 هم وهنأ ملتلا م ليقع يأ د صبدإ نب هول
 رحال مبرر دصو هوقرانو هيل كا نب مْرَهْمأ نم
 ربع لل يتم ناك ءاربلا الا اع هبل اوُعَجرف 2 صم تاعك سم( تاع 2 00
 لإ ةئنمأ 4 هتناَو 06 ا

 وأو تَدكَأ ام تداعب "دير م ةّيرْضأ *رأ
 ]يروا ما ارق تأ ام

 ل

 نمو 00 اب _

 0 3 ىلا ربح زج | َرَيَصَو

 ليوطلا 0 8 يدل ؛ ءالومو 0 2 كوم

 4 نوكو الايك يو
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 ناو 0 وذل فبع نوب محم قع



 مداح

 ةيوالا 0 0 0 51
 هولا نب اح كلن 00 دام

 كا و 5 0 اَتْيَو يرغْرلا نوع

 3 اجوعلالا نب 02 دس لو ا

 ا ل 1 دال رئاغلا ِدَبَع نب 2 ةَئقع

 رباع نت أ دنع ليو نابت 2

 0 7-0 دْعَب جا طش لع ناك دَنو حسم

 لت هس اجلا ل احن ٍداّيز يلع بضع يح
 نب ليلا لَو ا ذك يأ ا

 ٍ ا ا 328

 0-50 تو يلتفْلا يف َوْعَو ير

 لو َدكبأ رذبلاو نك ان أ َنَل َتَنمت لاكن
 4 1 1 كفل و ا



 ماعم

 2 ص مع

 ِةَلاَجَرلأ ٍيلَعَو يشل من يركبلا ناتو هلو
 رع ا 0 لا دايز

 بو هرسنم مو زكا حرا ىب نايس هَ
 هبات ؛ يلقن تشل لقت 5 يأ

 نيو ربع 2 اوُرِبص لا د! مالا لك
 ربل ل 27 29 و مدن

 نوم نورا لع اديه نيستا نا

 َنيِنيؤنلار أ ْدَدَم < يجي ٌّتَس َترَمَسْوَل ل
 َنوُيِتاَلالعََو تن عقو ثقتنا طن خذا ول رت

 ةَنجسو هلام تس هيج جا ى َنوُلَخَدَي

 رك رغب أذ هديت أ نع رق
 َوُكَو جلا لإ هَ و رت مل لاق َيِولشلا كبل ب .
 كرب ٍهركْشَع و ب نع قفل دعشنة
 ا را ا رت َلاَتَن َىيتتارمْل
 هّدعل ةولثقا رشا اا نجلا يرخأ يذلا هَ

 ع ِهْيَتَبُرِلَع اًنَجب د١ 2 ّنإ هن َلِفَف ةقلأ

 ف مم اذا لَم نايذش لمحو فايا
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 ممم

 يالا نيو مان قَد, ألا وو ا رود كرت

 بف الكلم لَو مسالا نبأ َقَدْنََو :بييلت امي
 نوب روس رو كش يَ +يفأ دي رزقت
 00-ْ 2 78 6 نأ لإ رح

 2 اس و 2 همر انج

 0 2 هر

 لاني لاتَو مويلكيف هبحاص 0 0

 . ألا ةيزاي ناكلا عد د َمالَع يول ِدبَعِل يدل
 :ئتيرثكب الت ةذباع مقل ندد م م

 3 هج َدَت َّرعَو لج هلل نإ ثلا نبا 0 02 ىلا 0 و
 هلأ أما ا لإ 0 ل 2

 00 رو 1 1
 ْيَرِِرَخ 00 ا ٍلَعَو ٌباَدْبهلا هس 2س وعن يسجل

 0 : ليف 06 ل التو َت ٌيِدْمَسَنُأ راَلِع



 مسباح مدد

 ربا لغد م أها اب نم تأ هر 1 تايم ربما نب نايف قاتم ب تن هيا

 فرعي ن ؛لنات ٌلاَثَو 0 كثعشألا

 وصلا لو د نب متمَتم نإ تكتل نبت ها

 ليهو نع م 71 ِمَتَبْيَع لوطل داتا 9

 لَك زيبا لإ فتي تو تيت نأ نو

 ٍراّنبَعس ِتَسْنْأْلا نوب اًعدو ولاَ 100 _

 ينال تعز لدن اصور ذو نشا ئ
 زجرلا َلاَعَ

 دج اهين يََُبِل أَي

 0 :ثفلبلي امنوا يضل لج ترش ١ ار 0 ا 3 5

 زوثابت ةيرازلاب يركشتس ب اوني تح
 0 تاج تا 000 2

 -_ٍ -ٍ دوا ديلا ُدْبََو ل تربو ل وو | م



 مسام

 قارا أو 0 هاج و ولات نا عم هَ
 جاب و أ هَعبابت رسل الح 2 ِح

 00 47 ١ لآ هيَ | عراسو يبل دم

 رم م د 321
 راما ِذ ا ٍراهبَف سال تايون 0 قر

 لذ سرعت هما هنا ورع 409 7

 3 ص 5 5-8
 د : . يئاتلو يدش 2 - 0-0

 0 ل ل 2 5

 5 ان و انعام 0 0

 قت و نورا 0 كو تملا ست ف ”هتأرمأ

 اور و ٍوْرَصن مون هن 25و تيرذشلاي أ نبأ
 رئاولا رئاقلا لان انهت نم روس اون اك اق

 نياق 11 ل تت نا



 مساع

 همدَو ”ملاَمث .اًوُدَع ناك ْنسَو ِدْنْل 0
 ل ا تاور لك رش ٍِلَخَو اَن

 اوُكَي يذلا ُحْوَفتْلا ب 2 _

 7 رعاشلا

 اذن ليقع : مكحلا بن تيوب نوب مكَحلا َناَكو

 َدْعَب اهب َقؤُ دَجاَيَد مل تَماَيَو قلل الخنأ
 هل ل تب بق وتم طي لعضتنلن َىَو 0

 0 هْيَلَع م دنت زيؤرعلا نم لع يع
 لوف هت : نم عملك لكلا لإ 02 هيدي

 رن رم 0 زيروتعتاو كيا ل هَل َلاَتَو
 0 3 ا 0

 تر ياا هيت بالا تو نجم مو
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 ورع نوب ”ةيع يلع لَم ف دس
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1" 
 ني يضع. هاو سعات هل <

 جشياكؤف زوز مقلع زم م 500

 ل ولكن مويا لاو نب ل 8 17

 0 يف لوين 1 ثا ِكَرَو اسيرذ لَدت اوفو هر كرو ارثزتف يردن ني نم منيع ء ال
 انأ َرِيبلا هنن أ ملضا دسنلالا ي 3 لاقت ناد نم ل راي ا او'اّث يأ ور ولست
 ةيبتبع كيو : ةعنلا مَ نينا يد هتسِرلا وَ 0 او َدْنآ لامن َكِلاَوُْأ حا
ا 9 4 يكس اوخابتشاو ع

 

 دمحأ َلاَسَو بلل دن دهر 500
 را ريتك سي لَكَ ناز ب ديم ول هدر تتم 0اس ٌقح دوت 5 * يدع 17
 : 0 انك اف ٍةَرْسبلاِلانب

 ااهنم نك يم 21 بَل 2 022 1 :دنكلاب 8-0 م 0 يو هيلا رت ٍقَح فَرَضْنآَو



 مميؤس و

 .مخغنو ديزل لع قي فش لأ كلذ م 2 ًّ

 َةَيَج هاا يحل دو هَ ساتر
 دْساو

 راوش اردت وحمل ل بيار سو

 رحم ف ءئاظلا ٍتيَمْن نب هلأ دع ِءْيَدَي ب َمَدَتَ
 هلي 0 َمْويَعْلا رح نبأ

 َرَحَحم ستان رجم نب نختلا نبع مدت اوت
  َهنبوَف ِهدإِسثْلَت يف تفر اتحلا هلأ دبع نب ناب نب

 زف جف ف ولأ هن ركع نفرق هال
 روق ىلإ ؛ مكرطشضا تح ضو ناب. 3

0000 0 

 وأ محادقم يول أ ريطأو ردا متو كلا
 2 0 1 نر و تعشالا

 1 ماو الا 0 ِهباَحْاِيْلَعَت ام دست

 ليجد و ”ملوبخ ساَتلا أ جالا ب األ اوربت
 ناك عن ف كرتتسو ةهعقولا يؤم ل اوس
 للا داككي 5 بام يم وَمب يف َككلذو مالا أ نب



 ممم رمم

 رق نارها ل أ نإ[ هند قدأو لور
 _ّيللا طليش فر َرَدَك 0 يرث اولاطَتْسأ
 ٌراَضو ' َكاَض لب َيَح ماَشلال أ ٌنوُبِس ور هَل

 2 هاَمِل لع َمّرَمَو اهب ماتَ َو عرضا لا 2 7
 دلع رمش هبا بتنك لكيلا َناثَو تعش

 6 مقل د 7 2 5

 ا 0 2 يم
 فوقنا َدْئَعاوصَقّتسو ؛ 0
 00 ا ظبي ا

 تشو 2 مول يق
 ا (َذَك عَدَح ان 15 هدي سوح َن 3 باساب
 نإ لتي را تي رواش ايالَح هب اع

 عاب 2 لذ بح ا 02

 كلك قو اوه هَ هِتَفَناَو , هلم َلبَعَم مزشلا نب
 0 هنوني قنا رثأ : ناسف لَعَجَو د 8ع
 خر لاو هما موقف هني كانَ كيا مَ

ّ 



 سانا

 ا ه1 ٍعرضبلا لإ بتكت
 نووي 0 يلا

 رف لع َنوُسصْدَي با نور دي "ل اوذَعَجو او
 0 000 2 نو را
 ا منسف كلذ َدَكْعَب ِدَتْعَب لع ثعشالا نبأ مِدَكَو

 كل علا يك م عناكب فورت
 ٍتنَحْطأْلا نبأ زرمأ 7-1 رو ةناوعو ِفَنْحي وأ

 بور مثلك نم : ”ةتيلعلا هن[ لاثت فل
 كد و مداَدمُإ 1 و 0 كا 2

 هب يت هلع نب لصف بج ط ساو هِضْوُم ميلا
 سلا اكمياو تيبس ”طمياو ءراكم اد لاَدَو هدم

 ص
 2 باتل رو الو ري ككل هد اال ل
 َثمعَتَو دريم ن1 للا ينآرشأ يب كيلا دب

 باكا لزَأَت هيوم نب ديزي ب راح ملاك لا
 اف زق الو رجا م ِهَباَم ُِلاَحيآَراَََت

 0 و َناَسِاَرُخ ْنِم ولا
 هنلأ نبش ٍِاّنلاِرَع يكلتلا دبع َيرَخ ت هذتت دكت
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 را

 0 42 ولاَ < 6 هع

 و ل يضم رعأرل

 2 ِِف 1 د

 00 لو ربت الل مولأ نرد 0

 2 2 ترش اوت ردم اوني تح ٌّةح َتبِرَل

 5 واقل يل اوُدْدْخحَو 0 تو 0

 ار انيك ول كرم ل ةذنأ 6 عال
 يلإ ام أَو درزي كيت باسمي ابل
 كدت | مث رمش ودع يال نتكلو رن

 نجوا بال نأ م ل0 هبا
 هيض + نير ين هةر هلمأو مالسإلب

 نأ 7 0

 رمش ل دق همّ أ أَو 7



 ممرعو

 زجرلا َلاَمَك هَل ورع
 ألا 1 ةننك بز نيا

 عزملا ين يِيرذ نوت امأ
0 
 انا

 نت اكو نأ هت هج 5 جرس اوكتذا َلاَثَو

 شوب ام انهن داع َغَب : زو نيب

 َبرروكي د ْعم موب 00 فق جالو اكن دنع ْهَسْلَبِل تاتو

 اس لأ ني 0 كنت
 لان ياَشوُنلا ل هس نب مقل 3 تَحَراَم هولا
 يلا بتل للا ءانبلمما لاني هد
 2 ام ركنا ُهْعْدَخ ُهْغْلَي ريج ِثَع 56 11

 ل هللاَذ غل قلاريوطرْرتو 00 ر تمْعطَو َّّى

 هنلأ ناو هلت كيو تكسنتل ظنا بأ ىباَي
 1 امك نيرطتشلا اعد لجو زَع

 ملف نق اقرا اَدَث الَد لَ ”ةعاججلاو اَيدكنَت لن
 ةحاتخت نأ وح هْنلاَف بنت لَم ىاتلأ ثان 2 2 0 2



 ساما

 نيم تول هيلز

 ةارسو رار دب
 نقدر 2
 نا ؟قنح اً دو

 ا 1 ةكلتلا بف دق
 2008 ع+ لاو ُيَعتْلاَو

 ام 0 2 كتَعشالا 2 َراَصاَحَلَم اَولاَث
 كيلا د ع اعل لقت لا اَنَدَلَت انوبتسا مخ م

 تسحر 100 ىق كسلا بأ لإ وعم
 00 1و نحل أ د راجت ديدن دعس

 نامل انْئاَي ان ما لا نركب
 ا 1 مل اذط يِصبيت تت ٍناَبذ 0

 نايتس ب ةَديِتَح نب كِل رو ةةباَرَحوبأ َناَكَو
 3 دك ب 0 ضع يف عا



 ممم ومس رس

 انبَنْع َناّبشلا كرتَد ان . اوم هوكَذ ارح
 اتبع را اما ٍبْلَج ما لو دََصَو

 تع هين نيب 5 هدرز جال

 ع انفال تنأَو سن 2 نأ تن

 ]بأ مج تعال دقو ن5! وديسا
 طعيبسبلا داب ارت رفغير غم ايلا يري

 مهل يَيَج ل
 افلا و 7١ نب َلَبَرُم اًيرَح

 ذَا يأ ها ثا لَو

 طبل َنْدَتْوَتْسَي َةِراَتلأ َةَحاَب نا
 لماكنا اتمنا دعت

 0 / راسو كولا َهَلَح

 0 0 ا ”رخأَو او َلاَك
 رو نبق منش نب يل / مِدَقَو اَهِلاَم تيب يف اَم َدَحأَو
 يكل دنع لإ حن 5 هَرَبَخ هربت عفا لع
 زمرلا يملا مل مم "هب ٍت لاو 6 را



0 

 نبا وت كزألاو لْسِع نووي موتو يوري
 رواشلا ٌلوغَي هين و اًعاَبح لاَ ونبأ اكو يزَكْل

 رجول ٌفراَتَم ممل 1ك تلى ع 77 هيد

 لاَ أَو شيرخنا لغم
 لَن : : نويل الم ىب شيرفلا ينغت
 يتلا نحن 0 سالب ل مرا دج
 ةَي 2 رت دكت لح دم هينإح أ هل لمت

 1 شنب لدي 0 قيرراعب نوح! !ونأ ِرنَو
 0 هود نال يمر دبع فَ
 يدينا ومع ع 3 ةّشرح اهو َرراَحَّقأ ب
 00 0 ٍَرْيَبْعِ بأ نع د ةريلا نب لع يت َدَح

 دكت ينأ نإ 1 00 2ك يلا
 يلع اًمسينع يليوط يبا كر كيل هه دكا

 لاتنل تلو بيرشكا لتي 0 صر
 ةمتج نيب كني يبل 50 يا

 لماكلا نات ىتأ لات 00 00 ل
 عد 0 همم م

 ارح و يلإ ْتبَرُن نق 1م ير



 مسمع

2“ > 

 9 5 دع اياَص_ليتق ريب ْ
 06 .ههص 2 1 لموت ب وأ

 دري كش و ٍةَراَوَح لع َتنأَو
8 0 

 ركل رن وح يرن

 + فاز انادقب راك قت
1 0 0 

 0 رم يتسالاو اند نأ ُلاَثْبو
 اَمْوَي ير - ثعلب 1 6 2 ل سس

 سائلا قالا رم يي مور ج السلاب

 هالَعَت انيس نسب غن قع 27 زينرت
 دن هتوف هيلع نعل وت وشاب
 2 20 ٍدَصْشاْلا نبأ ىلإ َقلَطْنَأ مس لس

 4و اول © تبل ةرل و لت ٍشَدئفلَب
 رتل هنأ قالو ولا ثلا نبأ هم



 اف نا لا دنع دن ٌدَماَع اّمَل لي هدب ع هيأ ْنَع

 ٍةَحيِوْلا باني هدو هني تكول تعال

 َنايَح نب ٌشّردن هل ُلاَغُي َناَدْنَص ني لي نو

 قربي باحخنأ مر َبكلا ىو ٍلْجَر لَ نإ نمل
 00 ءايش ف فال ُهَنْنََو ُهَنْبَ

 دس لكلا دنت لإ ليتر تَرَ ةَقيِفَح تجَح هين

 0 2 هلثشي نسوا دسم هَلْ لو
 ليوطلا ذل كيو انيؤص ندم َناَكو

 000 ل
 ثلا داس يفي ؛ ءزملا م

  ةيلك مشيا كلينت اه ٍلجر نو
 يي 0 0

 ا ا
 هّسفن ةَبورعلا موب ين تقكزاو 2021226 ةضإ د ١ يا ا 2202



 مسرب

 نونو لن يني 0

 نيوز يب 0 ٌ ١
 0 0-12 دس <

 رجرلا تعا لا مت ناو ا ةَرِلَح نبا لاَثو

 ار ا

 اضم انمي حجاج اي ككل ام

 0 هذ دما لح نقل

 هلاسي هنن بتل لح ان 2

 ينس در رقاب مسك ان اي تاتن لل ل

 سر دَعْلا لإ ف ءَدَب اًدك دع بتجيأ امان "هَنَس رسم

 6-0 9 و منا يَِلَو لعن

 هدب ثمَعَتَو هب هن لو نيرا
 نك 2 8 00006 مات ايلإ

 5 كت



2 

 نادنم ينشأ َلَعَيَو .جياب اوقع ّنورتكلا 0

 َناَتسح نوع سلمسملا دب 0 هذ شذ لع رو

 لوفي, كو جات يلد ٌالِمْقَم
2. 2 

 ناومإلاب 0 نم قون تعش
 ْناَحْرلاَو يْرفْلا يز يرش ناو
 ناَتساَدْرَط لإ ين تع َكْمَسلاَ

 نايكاتوت م ةتوكلا رشا

 ناتو آبي يسنأ قاع

 : ناياتكلا فني ام هِقَت

 ناكَتن 2 52 8

 ناتنإلا غتر كلا يف َط سيح
 نسل دبع ٍفيرظْعْلا ديلا

 نط ند اًبدذأك محجر را
 ناهد ناو نق َيَحَم نو

 تا ةةاريقك بع مج لمح

 ناطيشلا جو اَتج لقت

 زجرلا ١



 سارفيإ

 انما ُهَعَم َتَببَو 'و هانت يلخرلا دبع ا

 اهل ولات ' نب لو مترا دات
 2 ُهَنّيَبَو 00 هنْيِب بتكو ليبتر َء 0 أو لع ا

 رو ام اَمْيَع ُءْنِم "وري 5 نأ ُهَدَحاَعَو اًباَحِك
 لت وف ذو نا يعلو
 07 1 فرَصْنأ هن يعتنن لإ 'هَعَم نمو 2
 توَيودَتلأ 0و لا

 لتاَف ضايع َناَكَو ماسح بَل اَيِع ٌلاَنُيَو تبل وف
 0 هباَحمأ ني تت جاتو مِدَق بجلد

 يح يركو ليك نم سوؤلب ماتَ َثَصَنَوةَمدِظَع
 5 اح عوض ضل ذك تكلي
 ُهَْقَلَو ةوشالاةث ع م يِبِمَتلا واع نب ِ هنلأ َلْبَع وو
 ثَس هلم را ينك أ 15و: تر ايما

 نب نطضيلا دعو ' رشاج يب َناَيْفْس وح
 مو كن نغني قارا يي
 كار ”هنان عيبتلا اعنا هتوحإ ر قَدمْلاَو مشل

 هيأ لإ َداَعَن بضعف هنود َتاَبَصْلا يبني قحاب



 رسم
 و ساي 1 9

 نأ لاَ اَم ِهَنلَو ء رشم نوعي

 هيلا و وَ / ا انلع يع زمان

 َنوياَبم ل ومص هولي لل دبع ل اوتو
 رد ٍداَهجوَحَو قرش لل جيلا لاَ يخيل
 ضر نب لجو نع هذلا هيدي حم يَوْم هلأ
 7 ككل دبع َْلَح اور 3 لَو سات اب قارعلا

 00 دل يا ري تك

 اًمِلكَرَت 2 َنيِزِجْما داو ٍراَلَضلا كن 2

 د جرن ٍقارعلا لاو : ثور اولا عصب

 0 5 كو «َداَهَج َّنإَب يارمْلا ىب هلأ ٌوُدَع

 بأ نأ نادنما يد اذ ينعم نبأ و د
 م مي 2 كا

 و جالا نب هج رار يت : هلأ بع نيد
 قضعنإو يلا هنو لإ هياط ددستع مجيسو هير

 اوسع قلم دع عم سو برو ٍدَحف بأ
 ملف :ولتذ لح تلا زق نب اشو رين
 1 رد اَنأَت َلِبَقأ نَمِن م ُهَعَم اوتو ئاظقأر , ئاَسَو

 ةقصانو هضم تسيل ايش اذطاَت اذ هيئه بع يأ



 مرو

 لإ بتل جات َنإَو قو ذعلا دالي ين لوتلا ل
 مكب لونا نأ فنرمأو هاي هتقاونو كلذ راكنإب
 سالب .متناوخإب رم اح مكتبا 0
 ير ليو هلأ دَع ُدَع يمت لب * الام
 ديرب ٍلاَغر بأ نأ نإ يلو هل عيش و
 دنس. ل نم يول رو هب ّقْث و نمل دَفَسو اريح

 تور زو موف ٍءَيِلوَت ف 2-5 انبات 0
 ا 2 اوناكو ْمُهَيولُق َدِسْعْيل
 ارياَش اًيييطتس اكو ْناَنِعل ا ريا هتك
 لمح عاملا لت اَماّيِإ مك م جاي لعن

 دك ري تر دك كلم رَبي كوع

 ةَريِش شل اذا مكجْغيف كب رطراتخ ننام ام هك

 يبَج شفيَو ترفل نإ م بَاب باتو يل
 قنا "انا ل لورد نو اوت َراَحو

 - هاَحَ 3 هّنلأَو لاب ا مكر اوعي ةوكلذكا

 بنر ب بَ ْنَب نمؤملا دم لاَ 0 2

 ولو يقم ام مكاسب بتخلع ترا مك



1 

 الإ ينك يأ ُتاَبَتلاَو اًَنْبْجَو اًفعض ُهْئْدَدَع

 نوسح ملاو جير ف ءلوطولا ومب هب كرم
 لكيلع لجو ْزَع ةثلأ اَضْنَي قَح 5 0
 00 قه نتاج 00 2

 - يو 4-8 27

 7 2 يلد ل هوب
 ني َىيِنْلا ٍةَرْصَبْلاَو ةّفوكلا دج وس

 ين يضلأو دي ين بطلا هع اونوت ةنخبر راوكألاب

 ع بانا تك » ٍناَسْسِرَم لعب , اوناك ِهْيَوَح رج

 دعا ان ”متيلأ تنسي اهؤقت لب ديما
 2 ارت بذي 0 نوت نب سنا تلا
 ْتْيَلَو َوْدَعْلا دالي يفرم 00

 تح حرمت سنك رار

 كس هلو هرم قل دك ا نإ نلت هيأ لات

 | دلو لانا ةنت كتي اهدبو تف
 ثدلعاعو لح اورام: برش ,الخأ



 م

 وو راحت وأ يف ناك ال 002 0

 ري اش نيل َرَدَتعآو 0 3
 هي دل هليل يد دل لع كلذ ا

 1 د دَحأَت دمع 4 شات وعلا هوبا

 يف ضباب دبي ل
 ا ردَحو عد نوم لاَ ام هنمي لاني 2

 تل اج يو اًنَصِح اًنْسِح قيال ّن 54
 لون لوا بيرو ىيرلقتل نب نك ارت هين
 0 د 00 1 تأ ميلا

 0 200 0 ل! 5 امل يا

 دبع ٍدَبَ م َيِباَي مَعَ نيط رض ع داما
 دك قدا نكاد ني فك يس كك نيشقلا

 تم بيضا : نبع نا وجل يدشويِرْتُج
 تيل "ءديوت ةكيأز دال نإ ريدا



 هان

57 1 

 لت د ّيَح نجح لَم هَل اوناك سب:
 ني هيلع د درو نك هان تّحششالا نب رح

 هناكمهيلعر يخي َن مَ دمي ليحل و ناب
 دع قد نو لمت 6ك ع

 ابيع 0 تامل

 ل: هنو نايل ىآإ يراكر هاو 3 تاتش
 اًربِكو ديب ْىَدَشاَو ِبرَعْلار رَدْمَأ كءاجذت ل عَ
 كيني تكي ا 3

 | لا 31و انرتسم ةناكم ولو جرد اق ساو
 هتك يهبل برو اسوي و 0

 : 8-5 3 5 ٌ 7 قلو

 رطل 7 نيستا ري رت رع



 هَلَعَجو َناَمَرل لا, ّيِبوُدّشلأ ندع يب َناَيمُم هيَ
 يذل ,ماَتْحآ نإ َناَنْسِحَح لماَع قِبل هن يي

 2 ىنختلا تبعه هيون هممت
 ل .َتاَمِتلَت مضوي مَ ماَفأَو هَمّرَمْف ُهَبَراَ

 قد فلا لأ هيلع قتلا اسهل سةر
 رات د لعزل ةراَحخ هل تن

 قرأ هلال ! ٌلاَقَت راكشجت لع
 َداَََو د دالب , حابتسا يذلآ مودع داحس فيم

 كل كو اونا مل تر وكس م "راي
 ا 0

 هني ل3 و 2. 3

 0 بان هكتما دن

 مناسك دو ةدأ 0 يل 38

 ووقت كب لإ نبأ ل هلو يت ان لس
 نا كان وتو هونت ثأ نانا عا نير

 0 ٠ َكريَع َناَك اَم اَنِمَ]َبْفَتَو اًنَكِاَضن

1 
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 1 دّيطَع ثَعَْبَْت

 ابل هلع [ 23] تت ل
 اب راو تلم

 ارد اَيْرَد اَمَهْلَخ ير

 طازج نا كلذ ع وعم اصاَنت امل

 : دو , نهتم لْماكتل كلي قوم سال أد داَغيو
 زاوفالالإ قتلا كلذ يمنا رع مهتما: 3 و

 ناسي ةئاوب تعطل يب : تحن ب سلسل دبع كو

 نمل دبع هو لق جاني َناَكَو سيجا كك هيل حضَو

 َناَتْسج واما رح رار لل
 نب ليملسإ ف أَو لِمِيَتَر لْسُر هنت ا
 يضر دب قومك 1 هَْعْراَمأَف ج ا
 تالا رنج زاب ا هلأ هن الخ فات هَ الات

 قكاتض يل َلاَع اًناطلس ِهَيْلَع يَحاَي -) )أ يئن لق

 ةترا يد اينو تنيك بينا وغ كفاك تسل نإ
 ناس مدلك ءاطْنم اَدَب دب : عرختزأ يتلا نأ تم

0 
 4 َنَك هديب و ك1 َنبعْبَسَو عسسل ٍهَنَسر بأ ف



 مس

 أ تاتو ناش تقومين تو تزل وع
 اكتب بتمكين ةَاعلا تب هك 2
 يشل نع لاحم ع َتِنَمْلا عرفني صفح يَدَح
 هرب د نب يتلا دنع لحد ل ا
 دثلأو تول يشي لإ اورطنا لاقت يَمَعَي دال
 وكلت يلع لس اتت اَتَبََ ةكلع ير 28 ل
 لبر ريا هللا نما يووم لك و اظْنَمل

 00 <  ةيِواَرَظْنَم اتنأ د هن واتم نأ وَ
 1 يسمي آر نيج جاجا لات امن نب يلا الا 5

 27 ا اطلس دارا را ل ّنَاَع كا لَم
 و اسوا و أب ءش اولاَت © ٌرْمع هبو يف كركر

 نيو قوقل او يلج ل كأ نو بالا شم لاَتْيَو ان أ
 00 لَم وشتساو فاَوتو ْضْرَهَجَو "اطل
 0 ب ومس اَغُيَو بجاَح ب د هام بر يم نأ

 ب رضا لإ مهب راس َىضَبضَلْإر سول

 عوولا َيوبْدَعْلا وربع م

 لماكلا تب يشسعأ هين



 ارواب

 تشل اين هون نضلا دبع مرق تح لاتشجتم

 نايل جاب 3 راو ِهَجَو ني
 أ نوت اذب َككَلَص آم هَناَوَعَو ب .ننتوبا لَكَ

 و ابدا ةئكفم ييلأ مش ناتج زب
 َةَيِلَون يف ُهَب هير ةلظَتْسَيَو كلذ ُهُمِلْعُي كلتلا مت كلا

 . 4 ا ا ع كير جّرفلا اذه

 00 و كيب ذلأ وجو . ُنيِرَقْل

 1 زرت ونيل لمعلا بك مون كالو ا / ملال
 م نإ م

 نيون تير مدعي هيلو ف نادي ام ياو هين

 زل يملا ا يأ 20 ا و ور اقوم
 - » رم

 1 ل لأ دبع اكو ِتَحْنْشالا نب ركن وب

 ضي تار امو بانل 2 ا رت
 ا نيوز يب هي ان ةنب زن

ًٍ 

 افق ةتلرام ردي نب سلا دبس اكو ' ُهّلْتَق تئبَحَأ
 -و

 اي اكو ُهْنِم ِهتَرْسِإِب ٌقَحْل ِّقَأ ثنتَظ اك قوت امم



 ملال

 ًدَيِنَد ماي نا نرش ِبأَو
5 8 

 0 ا
 ر 5 تيرا ع ع ب (َذِإَو

 . اذ كب لإ نأ تان انك ٍتاَينأ يف
 0 اح َولَبَو َتاَمْض هدأ ومش كْبَو

 درك قا هجن تلتقي نار
 ٌالْض ِهِلَبَم نمي َناتسي يلا جب نأ بلهْلاَلا
 لماكلا يرعفْللا ثبنتك َلاَكَمر كب نب هو هبي

 اناس ملهم ا كوس َلإَر ا ام

 يشوف ٍداَوس تب 0
 0 ا د وع ْمَسْلَعَجو

 درر أَ 0 يوسي اَياَدَقو 9



0 

 لل 220 2 0
 رح مو اتاَودو "نع

1 4 
 اَكلَو تم“ اه هاَبْرَح

 د دين تن ا و تو اوُطَقاَسَتَن

 ألا رجلا هش هراَعْبش
 1 ا

 : : باعث اكأ َتئَسَظَو
 9 ام: - دياي مقل

 0 1 2 !يتَح

 جرة و جورخلا 1

 نم
 سف الا

3 
 و



 درا دنع ُكوَُي كلذ
 2 هَل ديت يف 0

 موت لاذ بنرلاو تتش
 <“ اننا اوني امل :ملزإت تْلْز اَم

6 



10 

 7-03 21 نا 8

 ارد ارتنسلا َح - تلا ترد ول 7

 1 2س ذا 5 . 2 ُهَّدَعَبَو

 اصلا م عنب ص

 0 ل 0 مونرو
 أى 2 1

 وسد ينج ئَدَحكَو ١ 0 5 0 نم رش نا

 ل يليق را نربي

 رو ميرفت يأ ِهْنَّع ف اومظمَ 1 1 اختل ب

 7 نونو هد لغو ودع داب كب يأ أ

 8 ربل ع تا 2 هن انام هولك !دإَم ماَسللاب

 ا 3 دا عر قاتلا

 يو 00000 ذو طش

 دب زيفقلا باسج هشيج 3 مث م ءاعطلا

 200 ديد رص الا باَتسأتَح

 لي ع 2 هُعَّضْنن عرش

 يور دب هابوع ىبتلا مسيعاَيو كلاين راسي اذ

+ 2 



 ال 1 طر بف تيكر ّ 0 شنألا و اموت
 َتَنَأ يذلا تول نم ارق اجارح 2 5 ا

 جالا طم و نوكَي اَم ير 17 38-5 نك هيل
 3 تتم اذو يرث يي نقل هلأ كك
 نا لور ةئلآ ِبإَذ ٍنطؤَمِ يم يف ةدايشلا ص
 ةعامج ُهَحَم ْتَتاَتَو َلئاَم 2 قلد اري 97

 كأني همم لو لع انو يلم ني
 نركب يأ بك : تمَعَمَو ؟:ةَئاَمسج مالا ل فأ نر 2 يشن
 فحْزَو َرْدعْلاِاَِتل هر دعتشا َنِحْلِمل
 .؟ هر انو يلع ان انو كرفس دكيذ
 زمرلا راك ينيكو عدو لَمْ رو ةلدخ ”درصن رصنأ تسل ٍناَصعياَحْحمأ ني د دِحاَو

 اوبكلا يساثلأ مب اذ نيش :

 تشع نك ارضفأ َنييِدنْلا َنْبَب ثم

260 «* 



 م واكون َِرَست اذك ْعَدو

 000 عمو لكن

 ايرتلا لأ مهي ْهَدَحَْت بكن للا "هيب يهنأ يلع
 نبا تحسم ٍلاَثقب كفا او ميز هم
 0 ا هوا يلإ يملا ص رس 6
 د عاف يور سا بوسام

 و كيل + ا ع ا
 زرعنا « ءاَدطَمْلا راَمْرَج ف كب يإ نيالا اهو
 للا هن هب كلي َليِبَتُر يل يللا فمع 0 ا 0001

 نيس النو يقزد لا ٍءالم تح ههيلوشب نأ لع
 نم هلو دقت نم هوقو ديو يزد فلآ هشام

 َناَثو ايو لاك اَم "ُضوُرْعَي ف ْنآَو ُهَدْنِع َنْونوَُي هِدْلَو

 يوت كيوب اَسحلاَو راعي هِدَلَو نمي ةَئلتل



 سيم

 هنأ عزاكب ذل يتلا ذات لاكن دبا : نلاَخ

 كيلو تس نإ نكلو احح هل اكو جا نْيرْمَسْلا نع
 َقِنوَو نذر دو جان رولا شل اما 3

 درو ٍدِلاَخ َّىهِّيَم 2: هّيمأرصتتسا كابل دن َنِبَع ترآ

 الأ ثاَياَمج هَ ّى اوما ِةَياَبَجيف ا
 ٌكَحْبَو رتل ةكيالوبر لَبعايل تكد“ ةَرَووُم هر

 اوك َنْبْسُو ٍناَمن ةتَس ن اَبلس ه دق

 رك إل نن هذآ د و ناسخ بدها جاتا

 د اَّنمل ةيرمَو ثول , َناَتْسححا
 يثري كم َهَنَم اتسم ركب نإ ئَب وذل

 تكف عي يل تكذب ذل ديب بئ تمتَكَف اَهيتْوُم ناك

 حبشي قع يا نو دوْرْعم ناب ونا تل
 ناو ٍقَوضَبل او ةئوكلا لأ نم عم نس ارم هنيروح
 4 5 رام يطيل ويت نب رش مقرف
 ام ٍةمبشلا سم باش َرْدَعلا وآل ب لنوم تركت 4

 م ُهَلَلاَتق لجو زم هنأ اش

 :زو اكباكم ني انب يراك انودَع لالأو اََسَو امم



 مسإ»

 ٍِ تحلم نب 14 يقزاوم اوناك ءلنأر ثلا ة؟ؤاع

 0 0 ل لدو محأ عسب هِي
 يكن لي هعأ زخ ََ هك  تياتخأ ذ نأ

 موي تباو اَنئَدَحلاَت ورود ملا نب دم قب ََح
 لَو ل ف نفهم نك مراح ف سي

 جا موق دف 0 اال كت م عض اعل "رقص
 به داتشلالكأَو هَلَصوَو هريرع يلع سلو هوك
 اطال لاحقلا 24زا َلاََو قنا

 5 وو رونا ناس 0 ٍلاَوُم

 ّنْمَأ وم قيلَع ككلذأ 31 َلاَثَ 0
 ركب يأ نإ هلأ دبر دك اا

 رب قف نوما كو را اذط لبو نك ذقن
 ٍرماَشِي ْنب نات َّدَحَو ناتج وكب م

 يكل ع نم هلا نحر : صْنَحَو هيأ نع ملا
 ل هدلأ فيتا د ولك دب لت ديعت نزلات نم

 َناَساَرْخ هيك 3 لطم كليا دبل 0
 نب هقلأ دبع نب يعبأ ترفل لَع ناك دراتشو



 م

 < 2+ ت4

 ] ةَدْذِلف نوب يس نع صفح نيب يح رع يع يَدَسَاَ
 ريت نب ثعشالا نب دسم ني سحرلا دبع ند لاَ
 دات م ناتسجت إس نا اور بكا مي انج
 ال ُدَكُب غب لإ ْتِلَتْخلَعَج ثارمي بط ه
 يالا مول هدم دقت اهم د و 50

 0 1 0 ا
 تب ب ديْرَم دول وب لَك
 2 و سىس < 0

0 - 

 تس د ء َكِهشَو قطو روش يلع لَ
 و ذا لطرف نمو براَرَفلا و ِرْمَع
 اكوام اصيح ماَتيالا بَعْدَ ٍِس 3َح برت

 او 7 : ددنجقرَل
 0 نزلا ْيَلَع اوُدهَس اًسوَ عيل شدو
 ليرطلا ءيلئإَت

 0 ل مقل تح ند

 رك تل ربنا قل 0 0 < ه3 سي 2 سس 0-2 واب



1 

 ٍلَع ٍئكلتلا دع . ديزي نب ثيلولا لحد 5 َيِبَكلا

 يكل لس 0 ملم حضر هدو ه كْنعو ب ياش

 كنك نير َناَثَو ةبلسمل ُديِلَوْلا "َلاَكَتِر كاَح اب

 زاك ربل هر رد ةئايزيرعي ضرسض ذل

 رس تا حير ناكو عبرط ب تروي جلا
 مان مرخعبب ديول 515 نوت جزا ويلَعَ
 رشلا سم لو هر يلح ديلا بور إس عَ
 واس تبا ر اطيب لَكَ هذْعي بكف ةترغملا كر
 رك يا ينال ئاَس وثب لاكن اذكلثم د كوب

 1 لق اماسي ل ا أو ذك َلثِم
 6“ انو وب 1 نق مَن ىلَع 1 تيا ام د دنا 21

 رجب رتلأ نر
 5 0 ا

 ٍلردنحلا سيئ

 هَلِقاَب لوس هدفنا مؤ دبع نب مور يب َدَح



 يا و ةَحاَمس لاجل َبَلَع

 راع مصاطَم ب 2 ونبو

 هامش تت م (َذإ ءاَكَشْلاَدْنِع
4 

 0 0 تار د اء

 عفو "و
 هي ًمنالا ” تع نك

 دو يبد ذ 3 ل
 3 يل سراح احسن سَ 0

 را دع دايز ورم ساب ينغَت
 0 لعام َي ءادوم هكأ شال يللا اخ
 ةلكتش كيش أ تاكو 0ادؤَس بابل ب مم
 ظ 0 » مصدوم يلا دش هلْويَو ادؤس
 نإ نأ دولا يف لاق معس 1 رم دل

 22 “  ٍةَدَْجْلاَو َةَحاَمتتلاٍنْدِص ٌيَذَح
 سابع نبأ ناي هدوم 2 0 ًَئُيَمِع ُناَيْغَس
 تفز اند 0 7

 5 و يدلك ا ير



 مسد

 ل حلل يكلم نب رول ةدياآ ب ةاتجل
3 00 00 

 2 ا 270

 كل ههَلوُز 5 ْزَخ تريطَطَت :

 كاَوْحَأ هن لا يول

 وول ا هرب ةييش مل يرن
 لماكلا َكاَقَت

هي واع ة رف َنَدْرَرمل 3
 | 

 كياَسزألا اَُللاَمَي لَم َتلاَط
 9 0 رد

 هيرتز تلا زل 48
 «2* ا( ما*<



 مو

 2 0 0 د

 يفتك اعلا را موي تاون 0

 لإ يضر ضر ا يل تب
 نما ةكس هالو ذراع ذك هان واثر نر

 ا اَنْ كت ًرثأ اهلا ْتَعْناَف نيل
 ا 3 0 هلع لح 8 21727

 ا ا

 زق عزك تبا وتل قاتلا ير

 كتبي او ا 0 _ مكيِجاسكو 0 0 | ٍوَرَصِبلا

 ظ ”ككؤاع لإ او نش هنا مب ار لكي انس

 تلال ”ْحَلُخ ترق 2 "قيال وأ نونكتت بكت

 2 داو لكبار ل: ع

 جهيم هوو و رمل ساَسخَأ نوم محلك ني لس تلا
 - ها



 هع نعم هز احنبرريوتب نع ثم يتسقجلا ريصت
 نفَو رضا تش جلا الق دي 2

 اتعيثل ادب ل مم جهنم : 1 ايلا اَكَشَم اود
 1 امض اوان هيض قعر ء ردت دقو اونرقَت ككلد فَلَا
 واع هجووخو دواي ليترأ اك الت

 ْراَس 00 ام يارجال وو موي
 تاج يلا نب / ْقَلَخ نب متحف اًنضبأ ُضَرلا َجَرَح

 رس نر لل ب كر نم
 38 نوم رم نب :ماجلا عرف مل جيرلا دس يجيز راش
 “ اولتقن مِهبلإَدّجَو 5 ٍعرضبلا للا َداَعَو وع هيلع

 يقم دب تت و سل دبع نب 0
 00 ا مايا وجرح جلا نأ ةَرطو صفح مح

 نرد يَتَمْلا ورتب دايز ٍوَرَصمْلا د طش لَ
 | كيو يشل قوت نين اس

 يلع َناَكو احس اوُسرَو مولتن مُهَحتاوف جل .اتيلأرت
 قدَدَحَي ' 527 نينشلا كل نغنلا 3
 ور ٌبرَخ لاف منح ماس نب ِديِلَولا نب مَ



 را 0 بشر نب و و
 ةَفلَووفتي فني نركب َاَمَر

 0 اتيكراف زكا
 2 اف (َنَكَم امو ْ ربل مك تكا

 أ - هَنَحاَو تن همهم < دست
 2001 0 نأ يايا ماو نص 1
 00 ل و 5-7

 زوما نموا ريما يرإ

 جول ل ب يرمون
 عرضت نا

000 

0 



 ضي

 كلو كل 0 0

 دايز لجو اهم هى د كاَقْيَو قرش 0

 26 َمَمْلَتَ ُلاَقْيَو : كوخ 2 يشر

 ياما [ر يالي ليش لكن 0 لا ليو
 رطل ١ ةيارتادين لاقت ار نم وتلا ننتقل

 نروففنكق بتمر نك

 , رفزالا شل 1 شيرت ليو 1
 نأ تلو رول ب ٍقمتش نم ثا لم هس
 ل لاقت هسلج يف اتم ار 0

 :روتتإلكن اثم كفؤ نأ لاَ لحث جرح سر

 ُهَّقّدُع ب ذا هج هقمُعف يدل ذل يك هع

 27 1 رعب رت
 5 ىو هني املأ 2



 مسا

 أ لَ 6 نأ ثارأ يقِكْلَو تلك اًضر الو َةَِّن

 كتم ذب إذِإ أ : ا كيتا نس 0

 لاَتَت سة هن 1و ةظلخلاب , ميل ت3 0

 نأ دنيز قم دام لب ْقَح نك ام يش
 يأ كتر َراَضناْلا َّقَعو لج هنلا انام ْنَنو 0
 معو نما راد اوبك نب نا ” قات 05
 2 تكسي اند لجوزع هلا
 دك َبْذكلا ن ْدَصلا 3 و لالا ُهَدْنِع نَا
 لالجتماب رف ةدامسيلا نينا ةّعي هذ ل

 دكنلَم وكي دلو قب كيلي 9

 ظدش يبول ريا لاو ور فا دك

 فل لع ياَستلا حا ول هله هظَفَحت لاس يق نب
 اذيأو انو مح رم نب يسبع يرض مد اج ان
 موا 0 نيو ارحل

 سار نق د هب ا



| 

تو هنن لأ نا
 ايو تك ل نور

| 

سا
و ضقت 3 

و ِدجاَوَحْ 
 ك

كلِ هبن مدت ام اج كتم يؤ ني
 

 00 ذكيا َثَسْيَبَي 2 6 ارا

 دكتممو كَ
فلأَو كو دع كك تمم

 ف هَ

ؤناريثأ لإ كيفَ 7 القني
 ها هب نيني

 0 باتا نو * ل 80 ةثلأ هاش هر َككْنَع

 اد قلن سيلطتوت لت دلَأ د ني لمينا

 رقت هيل ككل دنع باتكانننأ
 تيا نأ

 رعمَتبَو رطب ذوو ارق لج هدا
 يؤلم وشم َوفَو افرع ري هثسبكي
 رو هلي ةئطظأ تذل امن

 من راق ١

 كيلي 000 ل !ئ

 00 اج 5210 . د ا 74
 كلت ىيببؤنلا يب لإ هيلو دللي هنأ
 ربع ع َككَيَلِإ يتب رو يلا درا يدي ككل بِْلاَزُ



 92 را
 َترَواََو َكرْوَط َتبْوَدَع ٌقح اهي َتولَمَف دراما كب
 0 يد ر* هله ة هم 5

 كت 0 بيثزلا . ةمروتسملا ياي هتلأ أَو كرك
0 200 2 5-0 
2 2 

 اجو نا يح طي نياق كيك ل

 اند و سول ا لاَ سيق 8 َواكتو
 ناكل يولي َوَلَب تو قلو ةكرشلا يف

 تكنأ ظَ اًماَدْنِإَو هاج كلام نب سنا لا كتم
 ملْعتت هرب ف يووم يب ا 2

 نا ا كفو نم هن هئاَّصْنِإ وأ كلذ ةراكت
 ٍلنَع م ٠ وتلا َنَعَل َككيَلَعَت امد 10

 8 ا و 20 ا 2 ٍسيَيعْلاشخ د
 0 نأ ني سؤال 0

 0 انننأ كك أَي ُ قدك



 ركل

 انيدح نروكي لاك يدي هن لاَق تنيمكلاَو مذيع
 ول باو * لِهَخ اًديلب نو ا
 يذلا لاحم َلاَع ملح نم هب لكك الد ِءِديِدَح ْنِم
 انا الا وكيت وير هَل او اذ ذك اَنَلَرَح

 يراسل كلام نم_نينأ نون هلأ دبع دوز ورا يأ هم لت

 6 همّعب ذك ناَولنج نظل ديد انج
 تي لق ِهلَقمْر بخ اتبع هلت ادع اني ع

 ضن رضا للك كلع ون انأ أ
 جرن علك هاتان تأ لَم
 م م ّه 7 اد وس ةنالع يح جت هّينج اي هيإ

 دوا قس 2 ّرتو_ريبزلا نبأ 4 رو و باث
 2 3 تفكك صال بيلا درج مر أو نأ
 0 1 هجم أَرَلق َككَتَسََكَلَو ِةَمَلَسلا
 ربخم ذأ هر 9 َدلاَدَص هنا يَسَأ هع 1
 تبكي ناب ِهْنْلَع اوراَشَأَف هب . فا هل ا
 ايلا هيف د اك انت هل بك ككلملا دب دنت ىلإ ككلدب

 بتكو انيلجل انوي باد هل لاَ امو هب َمْنَصاَمَو



 ما

 ا روس لا ركب
 بعت ا

 زر ةعاتلا ىف ىلَعَتْلا نيب

 راغأْلا بلاطو ٍفبِحَّصلا فم

 اَندََو ٍروُدْبْلا ون هب توقع

 1 راّدَعْلا 0

 يجدن اثم ِقرتكبفْلا ري نابض اً ناو اول
 اة يمن نأ قر ريت 1 : ةَيركع كَ
 هباَعَدَد الا ككيذب بكف هنامنإ ف كليا دع
 ُدْيَقلا لات 9 اَنَصَو 6 211 عل
 لئاتلا تلت نمت يلا تيس و 0 رو

 م لو تكي يدي يق ينطبق 77 530

 86 لاَث هيث لب نس ترص لَو املاك م تَصْنَت

 كن لكيم مو لاق بخ نوح رو دن
 كلام كنور نايل فرش تْدَّ كور لات ك1
 م مم للا , تضل انك كَ فرو
 0 از لَ مال ىلع ىلع كلمتك لد بّضَعلا

 رو *



 مو

 كلكم 2 0 0 تب وتو اء 3

 106 وتمر بأ قل دق ٍرْخَ
 روُعَسم نبأ مدا وسلا نط هب 55

 وكم لم ورأي 0 ؛اًفيدَص

 | مارتن د مَعَ هنن َكاَناَع تأ ٠ مو

 ا سو وكرت أذل تت نصح اي اَي
 تيت كب نظن ِهَِلَع تدرس دنا نيلي نا

 هيلع لَسَم ف 1 ا ابل
 لولا اك يدويصا 00 ١ هما 00

 كيلر 2 رك خخ رع

 2 0 ديور

 00 0ع ص ص تلا ا
 لماكلا وعاشلا لاثو



 مه

 نم نزلا نبع عوو انلاقا" لتتَت ةكيِلَحم رمت

 قارنا لأ ت2 يراسل موطنسم نب يم 8
 تال 5 لأن بوك او ورام نرظنم
 لعل كلذ باتا هلم هين لك نق َناَكَو زا

 يضم ين كلل و قزق ب رشات را
 ل قام دو ونت وبا ختك قلْجَرأَو من 2 ادا 2

 ا اجي ردوعسم سم 0 اَميلَو تمس نمير

 لاق امل ٍَتَيُذ دونَ بأ ته و رش
 هم دايحلأ لاَ انس شَييلَت ٍةََطَم ةتيطم اكيلا بدي نم كل
 1 مج نوما لأ لاق 5 هم . نم امو لا
 3 َقاَّشلاَو "كايف ٍةَرِجاْلَو اًيئَّدَلا َرْيَخ كل ددلأ

 م اونو ٍديِدَح م ةلَبَج ارو تنكري نك يف
 يلا مايد ارغب 4 ومات و 0

 2 دوس ٌهريْحاَف كللا ِدْبَم لإ فرن هَ هنإ م

 ا يادي ِهِمْلَظَو اين

 ذك عن يش ذزتأ موغت نت د أيل
 ربل نأ ةعيش رشم أَو انشا وَ ةاعمأ هنأ َحَلَب



 مور

 اهنا لَسَجَتَح ا تس , تيوتا ارتكاب
8 

 7 0 اان 2 يع

 0 م ص 2 2

 4 5 ضو - اوت ؛ 7 جي هك
 ١ اوهيتْحبأو اوُعَجأَرَتُ يدكاشو باع ايل تم

 مالمو ريت ننلا هلو راَسْمْبَساَتلا 1

 دكت رقم ذك نشب الا كيتا دنع هيو بت
 ٍسيَعْلا ٌليبلقلا ٠ اندكقلاب يملا ابيل مصاَتل َتْْنَأَو
 0 صرب 'يائاللثاذ تبن :) فار نم , َككباَر اذا

 7 ُىئاَدَتلا َراَبَو < سدس فا ككْنم
 يلع بر دو سياَمْرَلا نب ٍدِلاَخ نب فلس ات 2
 ٍورمكْلا ُدَحك لت تننأ م 2 هزات هب

 ِتِماَ هوب ُديَوُم رم هز نس ل دور
 ولا يذلا ادم ةولزتلا

 لا 2 ع و

 رجالي نيبليسلا امد َقاَرأ



 مورس

 ل ٍليَبَو اذ ذئب يات ل لئاكلا نأ ناد بَ

 راو دقو لج لو "لب الو "هتان هني يف ككل
 7 خطت نيتك بلاَعَت

 نوت طل ردح ا 1 كافي نو

 0 10 ا م ا

 0س : رست موال: 00 1و يدق

 يا لولو رزان هذ راك ميك يَ و
 ل انوي ل بكل لاَ ناري رتل

 ٍرْبَع لإ باع كو اولاق " هرَغِصب ادم اءَسْضق

 يول هن وأ أ

 2 6 يات ٍ وااو ناك ق ار
 : 00 : 6 هلل

 ينحل و سب تييرغلا نوير ٌُديعَبْلا - نك

 نولي يشم ٍقْلَو فيَ مهب 1 2



 رفا

 )َ رعب سدس

 عبو ليدل 0 2 دورات 1 تبلصت
 2 كل اوس سوو يردك سور دورا 1
 08 ايل ٍفوُتَم نا  ديئوس نب متاح هم بلْ

 ملل ننَمِوَتَتَو جار ثا حاس نب فَعَلَ
 0 2 00 3 يبتكر دبل يدان : هباَحضأو
 رم 7 مو

 رب ينل لكتف ةرضتلا رص تَحرمنأَو ميت
 نبأ 00 1-2-2 هل َلاَعَن 5 ارض

 دم ناو ككل د ا دقو ْحنَداَك دورا

 نبأ ءاَوِل ٌتِحاَصَوْعو ٌيِدنعلا زا 53 0 لج
 ككلامِلْوَم 2 ُيِدَبَْلا فْوَع نون ْدْنياَبَو ورا
 00 8 راَبْضَعْلاَو يملا بس 0-0 أ دْيَبمَو يسم بأ

 1 055 درب مدح خو 86-5 يرتْعَبَقلا
 بعل يب دْيَبَعل هنت اا ورضا, 54 ف ٌهَدّنَع
 76 نمو 4 و هيأ ف اب يضل جاي 00

 ةَسبحي رم ٍديِبَع نم دبع 4! تنأ لق ءانلا



 نكمل

 تام وإبن ثشبف بله نب 2
 7-2 ل ةأرنك ت ملكت هئأزتك

 قرير نب م 2 و همس عم ن جا يلإ
 كل دمر ان ٍيراسفلا ين ناجضخلا ل ب 2

 نب هللا ربع أر اب ١ ناو ظنا 3
 هن ككل اول 'هوئتت 0 م ةئاسلا لام مورا
 سرب هيمو ., رنا: ا وو لاَ

 ١ «د 1 هس 3 1 ٠3

 ناتج ين ريدشلل مش تت حرر يب مْلْسأ
 2 ايلا نئث نغ عيكَح ب هنلأ دبعو

 انتل تيرم . امو هاتف رونا

 يؤم هديب مودتفا مدل َوُدَع ارز

 ليوطلا دي ومع اعلا : هثلا دبا جس
 نشكو راي قتلت

 2 انودقم ١ 2 0 قع :



 مو

 0 اد 2 ابشن رو رة

 سبل قل 55 نب فيزا 50 1 داراهذلا هججولا

 ردو كلل دنع هن اك هب راو املا

 َناَكَو كلتا نع هتحات و ايار ل
 للوعي اً َعَِس ككلتألا ِدْبَ 54 ايت سناب نب
 نيل يلا تم ال لَا هلأ را يمك

 لَو 000 2 00

 رقت بقي إد ناش كول

 20 ب طنب منيل تمحي كر جلا هاج اَنلَت
 اديس

 “و

 ديلا يبات ءي د (ّذع هلا ولا

 00 0 ار هضاب تلعن مز لأَن مال



 م

 نب هلأ هيَ هَ 0 وسيم سلع 0 ب لْيَدُمْلا حوال

 سلط نب , هيي 3 مَا ِةدَْنَم حو نايكي داي

 2 هصَيِيَتَو ينتلا هرب دلال

 نبات َدَْأَو موراتا نب لمي تاليا عز نإ 3
 هباحقأب ايلا ِهيذَع قلتو اجلا بار 5-7
 2 هاج برع َجْقيَس راب مث ”ةعاس يس
 هقوُن اتا ِلَعٍر ما ُهْنِإَو ٍدواَجْلا نب هلأ دبع

 وصي :دزَحَد * رح ام هنأ لاَقيَو انني

 0-2 هير
 3 ا را دوراجلا نبأ

 ارو 1 هنأ َكبَعو ليدهلا فرات

 2 ' ِدَبْذَعْلا ءوُس نم ل ابابا َلاَثو اونعَبتب

 ئدرألا ةَلاَضَم ْنْب ثلا بم لق حوزاجبا أ كلف
 و يل يلين نين يف ةكويل

 قاتلا "لإ يل يأ او -لرلا !ذك كلم نت َناَيبَظ
 اف َنَفَف ماَثلأب ْقِحالَم اَنأ اّنمأ “ يد نع اسر

 ا ا م عاب وك 5. اج ىكلملا ٍفْبَع
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 َلَسنراَو دكت مقا مخبل هلو اَمأ َككتاَكَم نت هَل

 نإ كيا ففي نإ هيت : كلام در ديجشت هّيلإ
 لا ِهنيِلِإ د َعَبَف قكْنَعاَتلا ل ا

 0 ري أ

0 000 
 د ٍةئاِييَو فل َنووفَي توتو ٍنآلأ هدم

 اَم َناَيّبظ نب د داي: ءز نيب هنأ ديل دونجا نب هذا هّدلأ

 َنيََسَلا دكأ- لاق سجينا يأَرلا ترث لات 1
 كفاَرلا بكد ديو و َدكييَدَحَتي نأ ْلَبَق ي دَحْلاِب َنشَعَت

 ٌةَيوْلْقَم اَََِلَك ردي دور اجلا نبأ اَمَرَ ريل هوجو

 ب لكئلوفم رق د ةئاتلأ لأ تح دريطصتَت
 "يرسل هن ثا وذ دم ورا نوم نو

 اورباطَتي يلع ' اوُدْمَن هل 0

 ا لأ مزراب رت جالا
 أ ةئمنم لغو أح حارث نامل كولا برص



 اما/

 اولا ينقي ويت قلت أك نع ينمو 8 هلو لو
 ٍنيليُملاَ حوراجبا نيام طعما نب 86 داّبعرمَو

 اتويرننأ لك نو اتي و ميكب 4 هَ فسعو نامي
 محلا انج يف لحي نا تاهت اولا وجب ف
 لاق امون ماعلا ِلِإَر ضو بضم وبدلا ب نم
 لام ريا انهن كل لات برن لق اعدل هَل
 نيالا لدار ' َككَرْعَ : تلتق نم ليا يل
 ا 4 ناو لاو رن يف يلين ب ا
 وأو هلا بهو ا جا يلع اني أسر

 را هو ل د درا
 م 50 : هج هتيتنأ لت رد يل

 يك و ىشب ذت يأ ناو مّدَقَت لَ
 ص لاب مك نا د را الؤاف ةءاَج
 ََّمَم 5000 06 لا لكلَع
 نعل ويم هج يخ َلاَعَت بستتنأو



 م مم

 لف تذل دق ثإ لكك عمسم نب نكيات . علك َق أَ

 رباقا عينا هم قب ا م ناخأ تلا نو
 ربع سلب اي يح د دبا نر ال هنا لوقف
 اجل َةَنّيِفْلا ويش مبسم يهدأ
 درعا بنل نإ ديب ب َكِئبُع تْنآ هَل َاَتَن 4 7 را
 تما يقتات كل لَم دلال سنن: اكو هل لقت

 هَ مازن ]5 دكدقَم نب صال
 انارز ب بجاد در اظن يب بر ثم ب د لا هد و

 نأ دارت نق تو لب ان هنزل

 دايو ويت دكتكاإ د كيني اك هن 7 ان راك كتب

 م + ا 0

 0 هي ص

 هئوص اً ؛ ولأ كت 2 0-6
 قالو زب لا الأ روت 7 أ( اا و َنإلاَق ِ



 "خه

 ال هتزتتق !رَحرياتلل نأ وفور كيب
 ري 2 راو رخو ”داًمَسَو داق طن رع
 نانا نيمارعلا : ةيالو لإ ككعتو هي < نم
 كانو أ رَرَعْلا َتَبَصََو 0 2

 اهتمت هثكو راَضَلِر ا كب ثيم 2
 يشل م هين تنأ يدلل نكلتلا دبع نمو تلت 4

 شوهتلَو دنع يوططتسلو َككْتَس حملوا
 0 ب ا رع

 0 توم 3 ارْبَط قلن ىتَح موّصلأ هوا تب 6
 تير امديكرلأ نزل اتيت 2

 دار لت كلب لمتحأو طخ نين
 2 فاو يغ ضو 20 3 9

 كّسع ب نلتلا َدنَع َجاَو ِلاَحَْلا ِهيَلَعَر املأ َنَِنُم

 اتت هل لرش يلع كو تورطت راتبا
 هلت قتيلا بو انتي هج ْنَيَو ضخ يو
 ايو ديلا ريتك: رب تريلا ليتل ١
 اوُلاَت ريثكلال ع ليصل لجو رع ء هل صني ا



 نكن

 6 2 م ٍبكلتلا دبي ديلا اهل 217
 5213 كالا فاشن يكاد
 مر ٍةَراَ 7 م 5506 اوراس
 دبل ُلوْعَي مانا يَرَتَحَمفْلا نب ناَئَسَعْلا ]عج

 "ا تب نا َلَبَت يذتفاب شعت دوران رتل
 نر ل 3 الاب هلجاتُ 00 ترف دن لاقف يل عرْعَعْضيْلو ' آر داجملا رو دف 7 ضد | يضم نول نأ نيو كني اذ: يي
 2 1 ل رفق اخ هنأ لا يأ را 0 راب ِهط رف يلع
 0 نأ دكأ بج او دكعم نيل ات نك : 1 كت م وثم حرا دق نيني
 يلا * يكل نت ا متع َلاَفَت ات كلو 10

 للا َتَرِض ر كَكْلَمَو 111 دكَصتَدْسَأَو هت , و 00 ل دك ضو يا ا



 ممم رس

 سر

 ٌلاَعَف هَ َنْذَأَ وسر 3 .اخنِإ ِلاَثَس درت فشلا
 ةكنُ الو زري رمو دوت دو انك نبك اتق ريا

 توخي لَو ٍلاغِر ر أ نبال يع

 هين و ذي هع لَن امام كي 0

 خلا يت 0 ككل َلْونأ نانو
 ْتمداَبْنَق ممم م 1ك

 تادف أ لحد ا واكو نيبال اند حو

 دور 12 نبازاقَتِ هْيَلِإ يد رون تأَي 1 نأ هَل َلاَكَو

 كيرف لون 2 فيل 22-0

 ع ةوجرحأو ِهَقْمُع يوت رم أو ككَفنُع
 اج ان مناد وزال نيت سَ

 اواَساتلك ةوُتاَكُي كو مقيتع هويت لا مَا
 نع اوت ام اونو ا ام اوُبَهَتنأ هيل

 6 ولمن - سلا 1 اراب ِةَباَوَدَو ِهِعاَتَم
 ازَمْحُت شن ثتاجو يَ اسال يشب ب نشل هب 3

 ل 0-1 باع لما يرخألا هَ هنأت

 مع يعل دن تا أو ورع نب ليش يتب ومعي



 ارادلو

 ًًٍَِ 7 نإ فرد فلا دنع دوز هاج نب هنن

 2 6 ا دلو بالا قب قَح همت

 لب ع راك واد ا تا م1
 زقرلا دورا نب هلا ٍدَبعِل لج نب نم لاكن :زضلأ

 ميرو ١) همن ِدْبَعِب قدح
١ 550- 000 3 

 اتسوشلا مارك يعل
 اكيروق أ؟ تلا الدو

 اَتسيِيَرل يرو يدلك ذإ

 اَسوُمْدَق د ع

 فاسو انهض نللاورا

 م + ةقالو شن هد كك روزا كوبا ا مو
 00 2 لل رع اوُبلَعو ِهياَيَو نمي جاتا
 39 ير بأ ماسح مح اص بن
 8 ناظفبلا_لإ بوق فو َناَوْرَم برب إؤَم
 لقأَك دوزاجا توفل دنعلا ٍصاَّقَو يبا ني ِدعَس



 سوما

 اع ابن ةعاطو انت ريل لَك اَم احس ٌكَقو
 ينال ناي رولا نب هتلأ دبع دهل لات اًِضَو
 قو كي كم ماك تَمو انشا امو تن سَ
 اويَوَص دور راتبا نب هنأ َرْبَع >ونبولا قَأَو اننرقيذ
 هب يأ ام ِئاَبإَو نأ لع هور يوه

 يكب هن دعو رمل ع َناَرَمِع نب َليدُهلا هل َلاَثَو

 كامو 2 كش ل و وي ا 1
 ةَداَيرْلا هذ اكلي اي دا

 يل بنك إن قالا نم هارب لع كشر 0
 3 نام ريغ اًمْيَلَع لوم لا ”ملاَست كلتلا ربع

 ُهَعَيِاَبق روك ع5 امال ع باع دتارلاس
 مشترك ءانولا لع قمناوملا وطور
 ني قرف ديف 'ضاَم د باتا هَلَبَو دونا يغب ع

 0 ةئوكلا ل عا عل كرو ٍقَرْصبلا ل عأ سا

 قلو أير ارح اهني
 7 ةورم لأ مهزمأ مهل ٌبتكشآ الَك رم يف

 فاو َنيِعْبَسَو دس هَنَسر خلا عمور مش
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 مر

 ِقاَئرلا ن لئلا اهيا
 قارعلا ديس َلْيَدْهْلا نا

 يتلا ةدايز هلا نإ َلاَعَق نإ بل كفا ا
 ٍقَِنُم رك ةَداّيز ياي 0 اا كذآ

 شاتلا دار دق ٌبَعْصَم 9 ضم َناَكَو اقر اَنْسَلَو ٍقساَت

 دوج ا دبع هَل َلاَخَف ءاَطَعْلا يف ”ةئاي“ةئام
 ةمص نإ --- ها تزد 6 تدور 0 . يد همرللا

 0 : 0 ا اا مشو

 م

 ماَحيِإ َنكتَبْلَسَأل نأ ةكسأ دو مح نشل ماكو
 مل اكو َّنِإَو ةويانل دكا نإ هلنأو ميو لات
 ري <4 اعف أ َتكَمَو جاجا لدم فرو نم

 2 الا ديا ِهَيَلَعَدَي د انهذ لل داعأ 2 ةذايإلا
 هَبقَو ني ب 0 0 هَدَكْصَمَاَتَت لوألا هد 0
 ا ا 2

 يَدَل ءَلكَسَم 1 0 2 28 ٌىدَتَعْلا ا

 ايت يلع درت نأ ةَيِعرل ريل ُهَنِإ لفف ْهَنَع رحم



 م”الو

 ليلا وزين تيرقلا َنوظقححاذناك ن يجب
 ةئولي اوناك مري ترعب يرسل اوس ص 3

 اجيك الن ابابا تاو ا
 رشا لك اي لاق "مث هيلع أو لجو ا
 ل تنم :كئاك لاو ن ميتا

 9 نأ لم يلع يلا ا ا

 نإ ان امل بالكلا :ذام1
 2 لأ حت

 2 د َتأَد ورا هيَ َلَخَدَو ؛ سس 9 يباع

 6 ناك 5و تربل ل ضملا دان نلت
 اوم نوب رش مداني 0

 ليَذَم الامن هيون ديك وفول ع

 هَل لافي اي - ريما اني ثم نإ لاَّسَف كبي وفر

 كلُ و هلو يب نأ اتت لعل اذ
 ٌةَهَيْنَأ اَم اًيَذَب هنأ هْلتاَ وعم وو ليدل ير
 0-2 اوعي لْيَدْهْلا نو ' ِهسيَْت ف



 ارضك

 رو كيا | اها

 10 دات ام داع ادت

 بعل بة َع اةديروت نا برشا رت داوم و
 ليوطلا اًيبصاَع ّناَكَو ٍرْعَس 4و أ

 هذ رو :ةنار ديت حدا
 ايداؤن ثم دقي قرأ تارَذ 7

 هيي 1 "ل

 ايار دك لاَخإ نإ ام خ١

 2ع قات قت نات ثنو
 اَِساَمأ ةاَلَفلاَو 15 ميم يودو



 |ا/ا/

 لاو َمْوَقْلا أ ََعَل َلاَكَ يا برعم َهْلََو
 َنماَثلا يََعَب د ايتن ع تاك لك توابل رك
 وال 0-0 و 900 ذِإ
 عقيد تأ كيو طق أ تك كومه اَم هنآ

 02 برص 50 اتأ انو ناويدو

 ل فس دق لاا يل ام جايا لامن اعقل

 3 دولز لت و "كير تل و كفو
 َدْرَي ل م مَنِ او ةدغج انا يكب بف َترإ هنن

 داباَقتسلا ف ضو | مد ضو نع
 داَباَغَتْسر ني و ورضا لكأَو ةّدوكلا لك ُهَعَم ُهَحَمَو

 7 0 نو 5 10 0 يا راو

 در دل ل انوار هيا

 تكلني ّقح و 4 كاف هناكَ هبا رو و

 يلإ رارعْلاِب ثَعَت 0 07

00 2 
 9 ئشاَعم كدت ْنَ ”بلهتلا لت

 211010 كيلا ارشح

 رم مرهم ارب



 0 0 رو كعب هاَتَأَف هه

 زعيرلا 50 لإ 00 عم 1 2 ا 2 يم مك 00 1 رك نأ سرك اد ميش 1 رع د هل َلاَتعَف ب كالو ترن نأ ق١ 3 0

 يياَطَع
 لق

7 

 م م
 6 ١١١

5 

0 

 3 مل
0 
 ا

 0 هبتأكنبو ب فلولا
 بلا تل 0 01 2

 5 0 لم ٍِ الآ قل

 اب يف وو 3 اهب ِهِتَبَِْح ير ورمل ثبتت ا 2
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 راب ُهَسيِلَجو ماعلا يك كو ِق ديالا ديم بأ

 دري دج نحو 96 َلاَكَو 2 قي

 نست 2 ْدَكَو هرْعس هوس ُهَدَفْسَأَو عواض

 نع َوْزَع وأ ويج تنعم الأ فأر لاَ
 ٌقنع نب َ برص اَنْ ههّفْنُع ع اويَرَصَف تم ار كايا

 ئ قو ميفاكك لإ ويوا اسم توي الطن يَمَع

 هب َقِحْل ١ دَحأ بلعتلا باتحنما رم قب ا

 تركت ٍزاومأْلا ب رمزفماس راو ها نإ ناك
 لك ل و عوض ووو عقررسع اًوفرَع نجوما
 يري نب هنأ بع لاس زكرمَو عتب لح

 اص ىو 20 اساور
 ص ٍةاَّصْعْلا قاَنْمأ ب 7 2 ” حَوْلَ كو

 كيلا وب بوي ني يكتلل اننافوم دربال َعَرَح
 خلعت كوي اولا داكن تبطي لمت بإن

 مو ةَرْئاَعلا اهب كك نشحن مها اور 62
 نإ قاف هب نفل بهل شن نب قرضا ناك



 عمم

 عج ُموُدك اك َلاَن ٍصْفَح نين يحس نع ين 2 ثا

 1 5 "ويلسح ٌلزَتَو تش : ةعسج موب هذ كل

 هدلاب ريضأ هدبظحو لاَ نو 3

 َناَكو َناَكَو َفاَجرإْلا نت 3 َفاَضصْنإْلا مدل

 يقلب كرت فرن لاو ناللذ نع نفر

 رشق رو ياتي نادرو ياي هاتل [تنراززق
 تارا هدو ٌياّنيِإَو او اف ْنَع وعلقت ميسا

 الأ بطَحاَتنِل مدي ونأ َلتَو 1 تماما

 نبا را يالّتَق هَيِداَْمَرمأه َكَبظُح

 لكي ؤلم دعت ةفوكلا هاند روس + ٍلِخم اَع

 روذشلا 2 بلهشلا تغب اوقحلا
 ثا رب الص نير يم ةَداَجو * جاوب كيمو

 26 بنل لاكت يبت شرم وزنا ا 1

 اة كيع انف و ليِلَع ري "نَش ا
 و اقشتو اع ةنيشتأ ل بترتو

 3 عاجلا لاقت لعن اليِدَبِناَكَم هجرت نا

 ومو ديس سنع ةَسَْنَع ُهَل َلاََق ِهيِبَأ نم اَنَل دْيَح



 مار عب

 اجهل رتل ىب تن ايو كيوتل

 : هنود وات ت0 وو يس

 ابرق يَ ولا 0

 دعب ان لكَ دعس يب نم صاحب اتم َيِفَأَو اولاَذ

 رئاولا لوقَي اريج
 صاحي ادي تَرَ اذ

 د جل ن ب يباع و ١

 را د دوس 3 200 - 2 د. دا نام ِهِبَرَما 2
2 2-8 

 . لا 1 0 هدي نب فور

 لاَ 0 راج رم, اهل صوف نم
 - هو اَغَر 2 + يل فلي 0

 ثمآلث دب 7-5 انرِططَ

 را 0



 مار

 نبا كش هللا م 0 1
 ل 0 حقو "مكي هقوأ
 ةويجرملا ير 1 رق اش

 : 0-2 هذي ليي لا نعت

 6 0 3 2 اولا لوم
 اَيحرَغ 1 نول ةنوكلا صيت لارا ام لاح

 ولن راك ٌقنَ : دوم ني لا ادط ني وعل
 تلا ادى َدِتَس مَدَقَن نئستعلا فاح ي نيترعاَجلا

 نم مرج رك 0 عا هتان تَرَ
 ليوطلا مي

 ا 2 7

 فرأ ال شيلا قاَو عرس 0

 يحرم ايهار أ أ وا

 اندرو 0 تق ا
 ا ب اً انت

0 



 0 همط -
 . . و 70017 8 ظ 2 ل ري م باخ _ راقت ازاو رابزكاي باترول تاداسل هذ ٠» عندك ص هةرقوم 35 ا 7

 ايو ةَدَحو يي( مكتب دحأ و يبيجارالا ءاومسو
 >7 2 -ٍ 2 0 7 0 0 د

 7-1 اما محملا الما تعاس ول ْمَنِإ ُهَبنذ الأب َفاَتَت

 .ليأو روغللا ٍتلِْمَلَو وُدَع لِتْوف الو «ني
 نط زل م يلو تأ * ولو زون
 [كرضم يللا مكلاجتإت بلا :دكشتو تل نكذب دقو

 د ( نجا 5 هدلأي مميش قو أ نيو ل
 ات ل قش زم! ورب كيب ةَتْلاَت
 هبتكب نون 0 بيلمحلابو ا ل

 اجل 9 انلكأ برم "مكن دا تنم الو جوتاناوشب

 0 يف يس مدعم سس ب ثلا 9
 ص دس 7ك را ذل

 قاف لك اي لام رينا دعت انيلال
 ريقي يك طع 2 يدا رات
 يع تكف مهران هلأ هب + ان بذا

 ة رم رص هن

 3 5 تالاتفل يوعو 0
 حس وو هي ص «ث< ةييااك 20 0 ترب و

 2 هعلظ



 مسار

 م نأ بط ديول أدق ببحر ين َنيعبَسَو
 َلاَثَد مال يري ِيلِإَو موتو يلإ َلَسأَو
 املا هب نوما | اوناك ام يبت 3ك ننَح ينور

 هب 29 0ك

 بسلا الإ موجع - 1 برسل اولا
4 

 جاني ات الخال تن 222

 ركل ن 0 0 نيد رع و ”

 ماع نم نال و نورا : 7
 ا 3 دعب

 لب هورس حبات ر علا تل كيبل اَتَو

 هَلتَاَف اًيصاع يلا َدْعَب هن َدَحَو م طوس َككفْبَس

 زجرلا ا ف تا

 طاطَنَل 6 ا يوت.
 دبع َدَحَو ل وردات كك ناوأ انت

 لات يدل ةَساَّيف نبا نع دويجلا 0
 بط مَن 5 2 اولاَ ؛ اَتحاَيمأ اَمَتَدَح

 تيئاّيإ َلاَ <25 اَهبذ سانا َدَكَوَت تلا ُهَتَبْطُح



 ماي
 م
 فرفعت اًهتاَديع دعو هيدي سب نسب اَمَْعَتَو 22 ص #“ ٠

 يرو 1 ل ينو ريم اهو ايم اهتم

 ِاَتِشَو فلو يب لأ ”خن ثان كوخ ف ف
 واقوي ام دوي كريمأ َلاَث اد هام نوُلئاَش عل وكس 00 ٍردَّسْلاِو مْعَسو ان نانو
 0 نوكُيَو نان 2 2 ا تامر د دك ياو
 ولو من اتبعلا يَ ةاَمَولأ يأ راي 57 د

 9 يكفل ىلا ير نا هدي ايلا
 كيف 0 تامل اثبت لس الغش ينم ورنا لكل قاع! أ هيلع

 ُهَسشن لإ طفح كو ه لكحو 5 و 0 الأ ةمالعلا ب مكر طخ نينو هياكل يب ا 1 يع 200 قو الن يان 0 اتا كتي

 ِهعِبِاَأ يَ نب ُرئاَنتَي يعحلاَلسَجوبِ ف عاى  < ا هولا ري ا
 سن سو بال مد «داتسبإ يف 20
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 تو رئط قع راع

 اي
 يع سل ريب

 تي ثني زم لإ دخأ “8 تأ قايل لكأ اي هنو نإ

 ا هلي شلل متلو ميو أر دع

 3فاَك هيد برد التم ب ترض هلأ تا يرجو دلفي

 اكح لل ني ادي نزر اهنأ ةتيظ تب
 : فرحا عوجلا لعل“ هذا انا هنأ صن ترك

 كيو هاش وأ ككئلوأ ٌمَنَأَف نورت ا

 نك قيذكت اواي 55 !وثيوتناز اهتسزكنلا
 اويْدَص تح نامل "كتي ا رين ي ذل
 6 اولْذَت ّقَح َدَصْلَسْلا بضع دع مكن صال

 تابع برط' كتي يَو اونملت قس دورا مر
 را تش و أب دكت لعرلا

 | ريا ْرَت 4و نقلا راَمْعَت هر

 يو يالا - 0 7 0
 تبمكت دكا دبع مولاي ناب برج نع



 مسا

 عدو هجرس داس داَتَو ِهّيَلِ
 يلع او اكو زاب نب تبا هفضل لك
 راتبا لإ تن قلتم ةةدوكلا لحد ف يقسم ذأ : - 0 نر لأ نك

 0 و 1 تال

 ندفإ سب داو ها داّيعأ ام نكت اك اجت ل مرو نا: طورت

 يئس نو اذ 0-0
 تحيه نا مات َّتَح ْلَعْمَي لَك ةَبِصن .

 ايبا عي بأ انأ
 1 وفرع ةتال يتلق

 ذك اهئاظت م قاعدة 60 1
 كاف نط َسْيِل يومَ كف انفاس عع 2 ككّشنع ن 6 | 0 ِِ 2

 © ا

 حيز يدَتْسأَد ّدَشَلا اَوأ اذك 1

 طخ ت 3 اًوسب ُنيَدلا اَمْمَل نت

 تلح و لبيب نأ

: 7-4 



 ابار مح

 بح نب طوول ْنَع هب نعاس ْنْب سامع :ث َدَح
 اة 1 م ةناوقيو

 | 20 ا تلو رسل اس

 دوت ايلا 71 7 ضو
 هيما اجهل ران يداك ناتشجتو نا 2

 يتم كليا نبع نق يأ نب ديس 5 ا

 زا نكلتلا دبع ف أَو ز :ايلأ ب لود

 ” 1 جد دل هلم ٍيعاَِلاَ رت 0



 ماله

 اًماَمِ رولا سيلا زقمتنلا نايلش ءريَلس ا ا
 مر سا 0 مسا أ كام كت ناك

 ب ١ موي لو ريوس يد 0 ذيب
 ا ١ تر ويرظلا َناَك تتقرتشل نإ أَ 0
 0 يا 382 كر دانر ١ لا 2 ل

 ةقفبن لتي كنب عي و هلأ تب م 8
 1 هل آَنِإَو هل لِ احا ُهَلَثِ دو

 ثنين نق نا طع نس ينشر لاو طم
 هبل ناك مف هب فلكي ”نلؤلك د مناك ١م
 © كنار اَنَذَمأ ناد َلاَمَأ نمو ِهْباَدِب تا
 ليوطلا يتلا دبع نري راش لاو

 ةريدخ فلآ نو ناز نب كاش

 لِطْمَيَو دوجت واج نيج
 7 عر 7 روم نعت : ٍذاَيَح ف ات

 لان : ديبولآ 6 ل ا

 م



 ساير

 ككل بعت َجِرَح الك فضا اولات يديمؤفلا ب
 دي يدل 6 دل كيري اّنَعر يكسو

 ماوس اوس ومد تمار حَسَو
 رش ف نو تاَحَأ لعب نكرتلا دنع ناو الات
 | تن دلعونا قو د همن نا

 1 ا َياَب هو
 ياو ب ئسَو 0 هسفن 0

 هنبالو تناك َقْشَم دي دش نيو الك بوو
 رق ةَثلكو يَ رشم ع كالت ريا با لدقم نخب

 قسم ٍةَيِباَا يا اير ع هس
 ]يو و مَن ذيلولا ِوَِلَمِلَسَو

 داو لك ف كي اي او

 ب َناَيَنب اين هتك
 طين لاشي هكَعت ككتاب كتل ديول ُهَلَلاَمَت
 يطل رج بيو لات نإ تق 5

00 0 0 0 
 هم هي



 ساب رس

 1 ا وذو وحدو

 د للي نات

 0 قمت ثنا 1 َس 0

 كام أم داتلا برش 95 00 ا م 5

 يلف 5 15 ينفنلا ُدِيِلَو اي لَن ةٌرشَطَع نسما

 ذياؤلا هش ميل كَ 0-3 ىييقنأك علوا ايلات

 من لاقت انك َدكنعَلحاَل را ا اتسمت كا دم مَ
 2 20058 7 1 تقع ةءاتس اذه دعب قب
 زمجرلا َرضْتْحَأ نحوي د نلف 1 دبع لعج ات

 « كي. هس ثلا مالا يف

 نوُمْفْبيص ةَيْنص يم نأ

 ب 5-6
 : تال سبا

 ريال ذَ هي 3
 تنيك لاثَن يكبت يو نتن 20



 مور

 0 كسب وك َوُقَو هس ىلع

 ديب لَو ين اعلا هم كبي ام اَيْنْد اير
 ا 0 مح 7

 2 “ش 2ك 6 باجل
 دك 006 *ءْفْرَت يسم اأ اي َلاَنَت ساَتَع

 0 َتاَمِيِيَح عج ِهْيََع تَنلا ات ايدل
 هددت كي ذنع يتضوأ لاَ ص 59 0 58 يورد

 رك نلت ين نضل قمنا انْ
 م اووظنأو ريكا قَح 7 وعمل 0

 تورم نع يذلا كبت 0 7
 يدل نام يلا اومركأو َنوُم : هْذع يلا دو
 0 تيك 0

 ا نم 0 5 لات ]1 0 رز 7
0 



 ملا

 / يدتلاْلاٍر يِعَس بورن ا

 0 ا ةّيراومالا 2 توب 9 قم

 1 د تابعا 0

 2 5 و تا نو اطيل

 م م ب يذلا تيل

 ةيظ لَ بزمتلاوَلاَو َتنأَو

 ِاَنَم 00 2 0
00 5 

 غي نا ٍلْياَد نب ه د ديني 2

 رو نك يَ - د ةيوضم لا ارم 1 . ع 0

 رم 0 00 تناوبد ككل 0

 10 ا ا
 0 يذلا يد لا ع قديش

 رولا يا راعي طرا 07 0
 هم سو

 ير هياصرس هك 0

 2 0 < رثرا ١ لكن (ِدبعٍمَع حئش ادم 1

3 

5 



 اوكَتفَي نا تما ام يل هَ نَا
 أره كسل ع 2 دو لامي كليا ُدْبعُمَلر مف يب
 اولاَعف اج 0 اقل ليلا دنع رنيم رات

 + نم 0 آل لاَث هب رو .اًماتبآ تَرَ

 هبا ل ااَهَعَفَدَف وا ما لص هذك دْيَخ

 لاب ربل دلع لَم يئاَدتلأ ٠ هنَع اوكف
 ا 1و 15 لق آنك تحت ا تحلق مالوم هع مدل

 ١تّعضَم اذِإَو 0-2 نال لَك قواد

 2 توسان 6 .اهتخ كيو دَعَا دكت الو اَنَمَمد
 م 13 تعقل 2 1 جوش دكا دن لب ان 5
 مش

 هم | د

 نإ نسب قولا نس هَدْنِع ومو َدِراظُع نير يمع سب
 نحيا دبع نوكي كب ا كلِإ هج اك لق بج اعد
 مرد نب كانَ دلالات رت

 هلا هنيرلا بردا بيرشكا ل يتلا نيل
 را هيد نيب نيل هل نياك دم و
 اقامه ةطاتلا ب يَردت اكل ىلا
 َىيِح هين از يزعلا رعب دلل ُدَع لَو 0



 م4

 0 ا ل

 2 ريل كال 6 هيل ا
 ٍضالاَف "ةفدِلَح كنعد 52 رم هلأ
 1 7 ا كر نى 200606

 قرأ ذكب يكف هجر د
 د لملف شادن < نوت نلت كلبا
 َنيِئِبْوَل ارب اي لاقت كِبآِد عع مي في نع
 3 هَلَصْفر رات ؤَي ينزع تَبص الب ل 3

 هل َلاَقَت دو مخ ءربك كبل دبع ِءاَسلُج ب لجيل ًِى

 2500 مولر يأ لع ككلسْدُمَ
 هيلع لحدا ذر كد د كي را َداَكَأَو -
 كف ذي نم ربو َلاَتَم ل 08
 نينا ره يوتا بدل َلاَف هع نبع باَنصَراَق
 «د رينز كاَشلا هع دامي ةئنع تكي .

 َنيِنبْؤْفاَر يم 07-0-2500 ”لجرلا ا َلاَمَم لبا دن
 َفَيِكَو 2 ا رو هذك



 اكو

 1 وا ُنَساَي َلَت
 ل دمنا ف لقا ا

 ليوطتلا 0 م

 356 1 واه

 هَبظُْح سي ا
0-8 . 

 ًاليلكل 7 9 2 ْ

 لاَ اففر عشب 2 0 تكيف هَ دشن ا
 مر

207 
 غفت هلو بحي ه 0 تو نم عرخأ ان لاتحالا

 رو 0غ - وكادت 5 رتل هع َئَع

 همك الفلا ماسلا لك ةاًبطُح و َلاَق َكيِزَب
 ٍبْبَع لإ تلم كيلا تبع اؤرظأ ةش اًَهوُمطَعَت



 "هال

 انجب بش نع تيدا نص رغم : دسم ي:ثدَح هنا مس و تح 0

 ا 0 َتَحَضمَو ان 0 رمل ِ ٍةَقلَحَف

 ثزحلا نب حلا دنت للركب داو ربا نيو
 00 ١" ناز نب كل دو ا 1

 فزع ب يضن رئت ل متت كيلا 00

 ذو قاف ثكو ةمف يب هللا دنع هلي
 2 كامب تا

 م , ةورع َناَكَو ا 2

 لاف ْْوُم املا ف ساتلالعأ تن "ءَُتْئاَع

 وب ملكحلا منْ مكشلا شب 0 د

 الحي َن را 33 ل َراَمَت ماعلا
1:5 50 

 1 م
 ُتْدِلُو اًهيِن ذ اكوَو ولك و دب نأ بشاب دكا دبع

 برش : لأ دنت َدح ) بيع ابو

 رقيق دل نم كنان رأ نع

 مخ ”هبوصَو رعب تف َدكْسَم كلا دبع َتلَسَ
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 ا 2 7

 كيف رتبي يتتأ بارق وم لُجَر أ اوُسعْرَو
 -ي َكتُظأ اَنأَ 3-0 دف لبتأ ي لا

 هوت َنيِنِمْؤمْلار يم اللهم ٌلاَكَت فاطم أ نس

 ايي 1 ققح سأل ليا نإ أ
 يرغْلا دو ا مش 7
 ا دقتكاو ربما مساو يلظلا هيون يِوْخاَو
 ندع "هل قوو تيد ٌلَِتو هني دكت
 ةص هن ٠و م2

 ا دبع نب ِتباَت نب ِبِمَحَصُم نْ هنأ ِْبَع يب ُتمَعمم

 لَك أ يي ِتكلاَم نع يررلا اؤعلا :ريبرلا نبأ

 ان اب يتيشلا نب ديس ديبعسل ىراورف ىَب : كربلا دع لاَ

 رسل لعناو هب مب وس ّ . دكت ريع ثيم رك

 4 لَا ت دم ككيو لماكت <( 35 هَل ءاتنأ لَن



 ا" هو

 راو 5 055 سو نيا ياي هتك 2
 قرم أ مَن 0 لو ةريمْرلا وأ
 ور اق سوم هيلع َيِقلأَو شايع سار 2
 استحي نم لإن : ُقْئاَّيَع َداَعَو اونا

 اهنوِرسس لك ترس ليلا قارن ان و نسي
 نمل ر يم يدب اهني لل لع لَ َفَلَحَم هيبا لا
 ام كيتا دم لات رت يذلا لع اك تلح
 لك يع ِهِفْلَحْيِ بَ كلو لينا وبس 1 57

 لحم لان خووئادتلا ٠ يخف يك ريشي ب
 هانم 0 م يلع يِدَتنالا ردا نهدي
 َمَرَع رن هم ةكيفّلبَت ام ع قب ندع هل لَ ع

 2 اَعْس ُهَدَتْننأَف هْيَلَم
 مُكَللم نوما بيلا اهنا 34

 ةئالكم يقيل : دم اهو اوبَخ اقل تا ريع

 هكَسَت ينذأو رث 3 ةلقم لع 1

 يدل ٌسيِْلاَو دار كا لَ



 اركز

 سَ ع امرت جملا مو هتاس ني ككَعَنَم

 ةينع انلاكو دلو 0 2 قاوم نر
 نمر يح اَمو لاَ ةّدْنِك م دكت مل ريو لت
 هاد رادو © تروم عك 0
 0 يعز ذي 56و اًَدَسَح َدَسحونِم

 ل كابل عع تعز هلأ دعب َيإَع عد
 او وعرف باطما تا : اعيمج

 هت ىلا كلتا دعا 4 نِوُض رق هامش

 را 1 نس اسف ُبكَلاَو هنآ بجتلاَوٍضرَشلا
 َيِبيمْلا دْلاَخ يأ نم شاد 0 بمذكلا نس 0

 رن نب ضان أ تفزاعألا لول يأ نم
 ةَمْدَْرلا واو جنز نيف هدو كل د دبع ىلع

 ِ اما اني ع َءاَي كلل( دبع َلاَكَت نام يبي نوم

 ٌلاَفَت بلا كولش رم تور عب : َناَمَيْلآ انك

 0 00 3 م ري اير

 قع وا حو ا زاد رت نيل ككل
 نم ظ اًنِتَوْخِإ ةكذمو 1 هولا اًميِفَن



 منو

 و نم يلع كنا كيو ْتَحنّص امين
 520/0 ور َنولَضي سلا ناك ُيِدَقاَولا لاَ

 دراما هاي تم نم لوا ككلملا دبع َناَكَ
 | 20 ” ل لت لوا َناكوِر ا

 د ير يس دس 1 رمح يبإ ١

 الجر نلتمس َل دا

 ا هير تنشنات لعب ةَنَعظَن هَثلأ قر دوت
 2007 الك 2 ين زراف دكلتلا ْدّبَع تَكْنَت َدْباَحْصأ

 ٍممناَحو هلأ لوس كلو مكلاَجِ نب د

 انما نب رسيالا بياكل يف عطا هع اَبأاَيإ متت
 وخلا عصا تن ةئعطت ساب بابك ع ندي
 ٌقَحرَو قل داب يكل دب لاقت مر نو تيل
 لاَ 6 نا و شاد | * ٌُلِواَبل

 رمل َدْعَب كلا دبع لع كر الأ يبدو لحد
 ب تلال دكت نم يَ اميل اَبآي ُهْلا
 34 دَشل لاَ َككرْضَي ب هلضتيال ان

 انيك ْدْنَ اننآن انام ننق و شاعس تل



 ارك لرب

 ةئاوع شاد 04 نويل يو تاو د هلو لج
 كيف هل لاَعَت قارا ب مِداَ ريل دبع مِدَق لاك

 رمى اند هزت 1 اتاري

 يَ هم ةيوقغلا وضْوَم فِرْعَي ٍبْنَعِر يع ف ايون
 ةورتبم ىعي هيفا ول 36 رزاق

 ع كدكتار تى اوما كلتا دبع َلاَيَ . باطلا
 هزاز كمْ وعش نهتم 216: 52

 يا دودو وَلا دن لآ هاَمِتلا ب لج

 ب ور دكت دبع عنو اوم * بيزشلاب وتل
 انملأتسي ديري تب :ةَنكياَع يقَو يفكر لا ع امن

 ْدَقَف رخال َناوْرمَو : ديزي اَمْويسْاِ ا 1
 | 0 رارنن درقشم كوخ ات ايا
 لآ ارق لعلام تن تمتد ٌدَصن نق فَ دم ِتلاَت
 ناي ور ْتلاَغَو ا د َناَييَفُس يب

 كاز نمل رس 1



 ا

 لإ تصمد اياد ليقت هنت اق
 لاش لا دور هيرب هيلع طزخي يكب
 اولاق ؟ ىيدلتلاب وق لع م دكا دل ام هلك دب

 يا , ةَجيراَس ب هاند دكا دل اتَو
 0 دا 20 ام لَم َقكَتاَلْخكَو َد كب اَذَم

 قو انف اً ىك هزار هذ نكت

 ذات ا ل ار ريب لبا 3 تل َناَك نو هَ
 لحد راق وادا © تشش اَم هننآو تْئَسْنَ
 دنع لق اب يني 0 "رسم و ثثأ نهلشتلأ بابا موب مي 1

 2 اع كاكا هب ةميئرات قب يري َلاَثَت كيبلا

 ه دابق تب ٍةَحْنَم يِذَّو

 ماجن اكسنم كإ ليي هب

 هَل يح تالا هب تو

 2 "و لكن ني يلا ورح

 اة توف انوع و
 0 ) وبس ٍلْكَو نِدَو تْنَقَح

 ام ببذأ 04 راك اَم كلا دبع َلاَقَت



 اء

 2022 ل دعو فذ لا
 نبا“ لاخلا نط نود لإ اطيل ين ان

 ب يح أذن سبح لق ردا ن لين
 206 : لات رت ين رس نما بد

 ع
 َ ةإ نينيؤتلا رع 0 راَرْعلا 54 1 500

 وسو لَم عرش يش رع هيو امي
 ” د هاني ذكرك هالك كَدعَلإ
 ناك كامن نإ مللت يلا ب هنن بتعب قي

 تارا قت بَ ع : قات يدي هذاَبلا يسب
 سس ىلع ينث دح 9 ريسأوو رساوو وكلاب هْدْلَوُف

 دبع دولا فن دل ربع زق تيلي اع

 هل ىدقأو ةناوزت ن للا دبت لتر دعت رج درع هنا

 ٍفاظْلأ يمرملا ْدَبَع هْنلِإ تسب ب ةئي لا ياطأ نب

 بوصل لاي يلا ريل ين أ دي 10



 سامو

 ىو 5 ِءْوَبَو ديا هي ةديع دوك ع 0-0

 رشم ف اان انجب اير اكلم نب هول ار هن ذم اكبماصل رو بر ل يي
 0 5 2 نوي ص 22 ا 6 .
 رئاولأ لطخال الاغن مير د فلا

 رضا لت ترمب اد

 ضشْيَج نمبر يشتلا مج ل

 داستلا الث شلع : لمح كو

 ِلاَت هر مرج دكني طويت
 ءاشو معن 2 + 1و ريو

 يأن َككينَب ف كروس

 اويل كل نحو ارم اما

 وام هن يب نا دنع بت :

70777 5 4 

 لب ب أ يولي لاك توف و ذيب نع ؤوُكلا

 وفول دَحنأن نيل هَ بجيل 5 َناَوْرَم َىب كلما
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 ما

 ماتت تأ نمل يَ اجل تاتش ةكيرنل نأ
 اّمْلَو ” تر يلا ماَقَم ْنِب امل لاَ رع

 ربنا يلع د نورا لاَ زل دن ت .
 دبع لول ل َبِيِجحْسَت هيلع اَعَدَف هَ أ نيبرؤلا

 كو و ءاَرَدلأ نطق مط 5 ( نيبلا
 َيراَوَفْلا هج ةَجِراَخ نب : ءارهشي 5 نيربلأ دبع أ
 انو لدن ادن رووا اة ابكي

 تيا ذإ انآ لاف نلوم َلاَتَت نع وتسع قول نم

 ير نأ ل نا درا نال بيرنلي ان
 5 "نأ ني نا هقازل قف ل نييلك ند يدي ني
 ماَعَعَوإإ ركن دج دا كود4: كار هيَ لد
 لأم الو لَم لئتلا ُهَل فرم ذر مل لإ يبات
 رو دل نو 0 0 ةَجاَحلجَت

 دم لامن انو يايا اًيتحأَو اهبِض لإ ٍهِهَو نم
 ذيول 3و 568 نكت را ككل قم بس
 0 ِق ع داما دم 20 تنفر



 لايق

 رم اذ هل لهو دسم جاشإ 00 ُدَحُأ تورت
 يذلا تول ين لإ تش ِهنلاو ُلاَقَت نموت

 إد يراد نعنئ زمن لع هدد وأ تنك
 ا هيلع ّنِإَو ةْنع ُهْنَع ٍديِلَوْلاِ

 ُهَسولُحب كيم ارب ةقارقل كلو مقود
 دب ليلا يع + ات "قابلا رزان تاتو
 نموا يم | ناقتي شيع ولو بتيستلا نن ذوب
 - 7 ةلاس شؤم ذك ديالا يد ََ

 2 انك كلج وو ايي روكا 7

 4 لَم ل 0 3
 اذ رمش ون 0 ا 5 هذ كَ لاجربَخ :

 يِذَلآَو “ را ع ل

 ركفدتَو انك نتانيا فك ديلا

 نت هيل نع راقص نب قلاع ية © 1ك
 هعاَسَتمَ# يتلا دي 0

 --_ لا هب تبت اول ميك ريلؤلا عتب



 مرعب

 00 35 يلا تيدي 7 مي
 0 ٌهلكآثنكيدلا

 لع لَو اَكَلُك ماشي يف ٍيأرلا ءَيَس ديول
 4 ةيمش ادن الل تقوي نأ َرَماَو م ةئيدقلأ

 5 9-5 اكلي سل اذم 5 00 ا
 2 2و /و ل ضحي كو وسإ عقلي الج 50

 اك ْنِإَو مسيرلاو هل ِ َمتاَناَجت : 1 د 9 - ودبل

000 
 لا دبع نر كى أ لإ ٌاَسم َلسْرأَو لق < !دَب
  بّيسملا م رمت ينل ماكعب ين ثريا 3

 علما قف تنل أني كن در هاج
 قلق هب َتَحَّنَص بوو وسر و دع

 َكلَقَو ” اًءوس هذ يرن 2 نأ َكتكلَو هبلت نيو جرم

 يوت ل ةكدقو كت لح ملل دست ع

 اذبأ عي نكتتيأ ل تلحق ن ١ دكتاَم عل صوتت

 لَو ساثلا رحت : سيدا نس د ءَرَ 20



 ماعز

 8 هكدا نم قل ُهَسَبحَو تلا لإ اولا ب
 ريعب وم 7 ملل مو ديِلَوْلل عملا هي وو هف الف

 يشكل زم نول تام جك
 طح 8 لوُقَيَو ٌمَنَص اميز هم و هموُلَي هيل كلا دب

 كَ يرفع هنا ني , همس لص ْن نايل وأ هّنلاَو

 كات 'تدَلِنح“لَو ف وافش ييعس ْدْدِع اَم ا لعل 2

 يف ٍككيتأأ دبع بَ لحم يِلآ واكو يدل

 دكا ب َناككَو ٍسْيَود نبذ َصِعنُف دعم بص
 0 اَتقَبإ َفسل ن 1 ريل اي لاقت مكاو

 هنب فوُطَيَو بييسلا نبأ وطي دك ْئرب ماشي
 ْلَعَف بج ُهْنِم هذي لأ كو تك اذ 2 وكي 4 هذا

 لق ُهَلِئاَوْعو ُهَمْتَت ث تاي سب ٌديِعَسَوُأ َلَحَف ام ِهب

 ٌةَنصاَسِل اركب هس هيل ثم نق 3 نكلتلا ُدْبَع

 ديوس ف الك هز دن ديم تو
 نم بو هم م نيب هتلأو 5 ا 5 3 امك

 وج مث نا هسا هر 0

 لْثمِل يدون * اَنهَلِإَلَح 9



 رارارب

 هزي : ةئيِدِمْلاب وو مورا أ ليعمشإ ٍنْبماَشِع
 1 اوُسياَبْ َنسْيِلَسو ديلا ةَعْيَ هعيبِللإ تلا وعدي 3
 نبع لح هدانا لت هتان بوحتلا نت ٍديبعَس رب
 0 احترم اًْرَص ماش ور 20
 ٌقيلْصَيَو اذني نونا هئية 3 يل هَلَمَحو
 لق وُ اهيل زن ابل دق نور: نأ نظن
 موسم لبوارس اش سل ينس أ تطول
 )اَدَك دنعش ٍديِعَس ْرْرَخ كلا َدْبَم ليَ راد تكن كلو

 1-5 ذا هل يبي 06 ن5 انام ذا
 0 هدو هولي مايل بو هتلش

 3 هَْعءَلَك تمضي جر

 دكا لأ يلي نك دز اع م

 9 وع باي هَ 0

 1 لس نب بَ يذ ة3ََدَح
2< 

 ص

 20 تاي ا هب / فا يس
2 

 َنوركت نبا لإ لاق هب ارز اَمْلَم ةعيقلا أَي هب



 مساع

 زضت لع "4 لاقن "تا تكحج لم عت َوْأَم هل
 ندا درَبحأَف نكلتلا نبع لَع نَوْسَح . 3

 ترا اج هدأت كرجل لحد يسلك هَ 7 00

 امجوو يكَبَو م يشن ريفا ربع ف بؤ
22000000 

 مموقي_ميثاتو ديلا َنونكشَم لع نب سياتل دب لو
 يس وو ريبأ اي تلك يَ انين يِدْعَب نمر

 ريبأ و : ذيلولا قلنا مدع ضار أو يلتلا

 وكي | قرن نمف هلأ كَ َتْقَدَصَلَت نينمؤملا
 لس نزع ل دنت نبأ 2

 اني و نإ ان تفَتوَو هَ َتقَدَصاَف بنر

 ديول اقع قنا يب هلع انكي دما
 نيج نيج يلع ديول بست لاَ سيكي لي !ببلَسِلَو

 يري 000 اكو ةَدْعَب مَ 5

 ري هنن ام كلل عري ريَصَو لد“ 0

 6 َءاََمْعْلا يك نب وب َهَدَْيَبْع اَسْهْل هي

 ىلإ دفا دبع سترك بد م0



 للدار

 ظ اًساَِخْلاَو ديالك يلَع يد ظ
 ,انِإَف اهيب َكاَحنْر يؤ نإ

 اما انهل قيم ام دك
 > ا اًنكَلَو

 امائبتلا قت نإ تآلعلا ينب

 ذ كتل تعجب نإ شكو
 اَباَهَج ايل َنوُكَي نأ اًباَحَح

 ارنب ام موعلا دنع هل مفك رن لاَعك تيب ين
 اكو اوت < نييؤتلار يذل ا هل لكنت لاي
 لام القاع اجر تدر نإ يملا رْبَعِيلِإ تف 3 ايل
 2 ىَت تك تل ا اموت اديس نوم 0

 وأ نم را نا مخ 8 انو كيو

 0 ككل ذم ب 4 3 تيزي َنْيَدحم ثتكتسات
 20 م لَم ُهَبيْيَتسَأ ِهَبَلإ هلَمَع تلا هلأ
 َتَسِن انياني ا نإ يلا ةَعَنَد الإ ثاني هَ كَ
 | را رم و حك لق دع نأ ذإ راما

 | ايلا ويلا نرد ةَعاَس هز ْتَسيِل تلق

 وى



 مامعا

 وم و 5 وبر 5

 اونا
 2 لمعأَو د ص 6 >2

 0 و (ديبح نشب

 اهم اني نك 1
 ليك ديول هناا “ع َداَرأَ ' ”ةدينيتاو
42 1 5 3 0 

 ليه ا دا هع هل رب كيتا نع
 قرأ دن ع و را رسال

 تب جيا ار ركع قت دويل و

 - مام
 هع 7 :

 اَوج نكي دكني يف يَ
 او 525

 همن َماَطَأ تيلولا توت
 اماَلَو هسا دل َتَلَعَب

 ككلتم و ايوب بي ل قتلا يف كلْتِ
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 ميزع#

 00 ٌقَرَف ٌلعَفاَ
 را هدأ درب نإ هيل لاَثَو نبأ تيوس كو كات

 ا رول املا نم دحأ زوم ا 1
 رق اما ائِرَت لع نيدو ديلا هَ لاَ
 قت اشيل اوربت 2 َلاَت هنأَو 4 كان

 ا 0 ةضييق دكلملا بمر واَعَو اول
 ارح رمت لَو ةكينيكيس هن زعل لع « لات

 ملك ياقنآو ةذشلأ لع نيو ٌءاَملأ َككْدَع ْوْمَ 0

 ل ِزبْوَعْلاِد بع 3 0 و ل بوب َتاذُرْعَشي

 5 مؤلم الكت كلنا بلع باتكلأ

 زمزعلا دع 000
 َةَعيي راو 06 * َاَحْيآَم ها تأت ل و

 جرس 1
 هدلاَو ب 1 00

 7-5 كَ ّنأي هَّمعَو
 «نص ع ١ ةصامح 0” < يي م

 وو بوح بَ و نمنع تنرو



 يرو

 19 سو ليل ا 2ع

 ديل

 روزي عز ادت ع ا رم ناك اولاَك
 نا كيلا دعو دالك رشم يرتد لوو هدُحب
 ريال, تكل ديلا وك ماب و زول

 كولو يي ينباب مالا دم 2
 ظ ٍدَبِْم دياؤأل اَْلَعَج نأ هلي ِهْيلإ بتكت قلت

 27 الع ىلتلا زعأ ديزولا أ 4 ول هل لوعَتَو
 رو كرا نإ 0

 كا لما تلا تو: هُمّلتاَي نكت دك ؛ إل 01
 8 ةفرمْلا يَم ا

 0100 .َدَحَأ اَنْ انس اَْكلَبَْت ْنَق اَنإ
 هبّتأَي اَنْيَأ يرسل اَّنِإَو اليل اَكَدْكب ُهواَتَب اك
 ير يلع تق: 7| تير نب ”كزأ ثلا



 لارا

 ليوطلا هوت 1 5 عي ان
 اق 0 ور ع مر

 يل ايلا ب ايل عينا دنع هن تك

 ثيتادتَأ * كاسل َمطَت اربع تظؤل لانا
 ينك ا رك اكلت ليتم ني ديلولا نم
 ٍلجر ف هم ام ا يو

 وع أرنا يلإ يدك دك َلْجَتلا أَو 2 هي
 ليوطلا 0 'ءَاراَقَن يدم

 ريع 2. تيرس 5 وق

 1 ء سون 0 0ع( 5-0 6

 . 000 ا ذأ
 ض 2 ا ميد 0 ص هرك ةتاتالآو هبف ع ا

 هيِفّسر اوت ْنَع ّظ : 1 ص



 2 - م 5 م4 5 نح نع

 -كيأ قيوم نب َديزَم ب راحل لملا دنع اق ان
 :٠ يمض 7 7 - 005ل

 7و صا هم

 * ناديا نع ٍناَداّصلا ٍناَصْيرْفلا در مالم اي از
 هلأ دبع ملكت َلاَثِ لعن و :ثاَدَملأ
 َدْبَعَلاَمَغ نحلم كلتا ِدَتَع نع ةيورغش ب ديزي 2
 هجولاِف ير ها 7-0 فيرشلا رد ا كلما
 َنأَوَرَم 0 كلبا دبع لاقل اخ حو 0 را © نسما
 يل طبر درايف ضان 6 لأ

 ناتو * . بارضالا رينج نا م ا
 58 لعدم توات ٠. ٌندَخَسَيَو حا
 رمل ديزل د نشل لا ج6 15 1

 00 بِذَكلا ؛ ناّيبلا ىم ري
 ا هاد 6 ا 0

 يور ل ارم نب كدي نع مَ ْفَح ني
 صيام اَريبأ اي اولاقن تيل يَمْلاَن اك م هَدْنِك نم



 موس

 0 لاَ هيكل ايف لاَ نيل
 ةّيررعْلا زون 8 نم ةطرخت اضع امم ان مرو اي
 يو هوو هّقبوب 9 ثاتلأ اًعَيَس ان نظََو
 تكتمل ريلولل كفنان لام عف لاما
 لأنت نا ىيَعسو ّنَظْلا يو نسا اَنْ

 يفكك هين هايل ةخدأ امن كاَوْشْل ام َلاَمَق ملت
 ”ءوش امو ؛ش ْنِع هلأتأ نال الأ اَدَحأينأ 5ك
 ص د هيد 2 8 8 يل 1 ل رفع د 571 32

 ُخ عر و نه لم - 3--- 2 ِ

 هال هي دلال و اور .آ م هءمم ساد <: و و م ص ىه ©
 نوف يأ اي لاك ةَتَيِوَت ثي درَأَو يلوا بح
 نر دانا تت ةَياَبعلا 0

 انوي قر رَس هَل َدكِلَذ وكي 2 ا

 يت كبل ل تان رباب با دن دبع لاَثَو اولاَث
 2145 اسس انتل طب هناك ديول
 ا ”ءييذت ثبطت ملك ل يِدلَو ل تح

 نتا َسَمل 5 نئيلْسِل تعض فكنا ان ِدَب دابا



 معو

 1 271 كليا دب

 0ك زلم نلعب ب يني مَ أ ةعشم ياي هايل
00 7 

2 

 و7 عاب متاب يلاعلاب شاتلاَلمخم نأ مزعل ٍقْيَتو نب نأ روز نن كلا م 16 لك رح

 © ودول اب ىّي دلل ككلتلا دبع َلاَثَو َلاَث
 ليَ وو 0م لحد َلاَد تفوكلا م 2 م ونا يتَّدَح

 زدني أ: كلما اتت وكيت املأ دبع لَع ىلا
 5 مك 20 ا

 . يتصل داس ند ومع ِعْيَسَو .ي ةلسو يلاو ناتشيو تل زل 2و ريتك لاَ يكب لاق

 سعب لاَ ةعاّسلا لاَ ام رم نجيم مالك امركم
 10 َرَشْسأ ث ٍْئَسَو ٍةلحو ناَحْدِ ٍةَقاَنَو هل

 نع ئامتلأ 5 لامي ل َرَضَْف هب هَخَرَم يذلا
 ع نيرا ديول ل نون ناو ناش 3 8 1 بكل دينالي دم لاك نحو 5



 قع

 ايلا ٍتقَدَص ٍ-َقَدصْنِإ لاَغَت اكن امثل ازؤلا هدب يأ
 ظ ل هنأ بَ ا

 قع أَو كي ريو هذ تلقت اد

 0 هْلاَحَو ييعس ٍضيعَس علو رس ربا هبل

 امو هير وا هام يأ تلقت رد

 مشو اَنْيَرَو اًماَعلو لمحو يأ تيد هت ةَناِمَو
 ا . ةثيدعلا لا 0
 يون و متل 020 ُدِبَعْرَت َلاَث تفل ىلا دبع 1
 لكَ 0 ع 31

 0 0 هين ا

 يل لكيلا دبع 5 ِميِنأ نع مَلَس ني هذلا د بَ
2 51 

 تكمبأر لح َنيِنِمّؤْنْلا رسم بأ اي ٌراَقَ ”هاجيلا نشأ

 اشإلا ين : هن ردك دال ع وَ , . اًعناَص
 م

 اناطخا جو رع متنا 2 8 ءاجإلا م 3 0
 اق "دي ناين تل ملظْلا نب اًسيِنَم ار



 انني

 نيل لاق ِهيِقَمَْم لئلا يذلا نيارمالا هنأ
 نوع اًضرَعأ َن ل 2 َلاَفَت 3 متت الأ ينسوا

 رتل ني ليال هلأ دو ديعو *؟ انك
 ارغب نا تلو هني هلو يل امر ؛ نم لَم اجو
 أف رف دم لاق شاد © ٍرْجَنِ ًالِئاَح
 ةلأس م بسلا نت دعس لا, تحب ةئنكلاف لاب

 لاَدَت يول 2 هل َلاَقَو كلذ نع
 رب 54 كلش ديس ُهَلَلاَمَت ذك تنير ليلا هَل
 مي رنا دنا ربت لإ هي ا
 كلانس 6 مر اهتير ف هلم هيلا

 ْنيضْوَتدَح © الخلاب م ل
 نع ركغتب يهنأ تدي بنت 5
 اسوي نين نب ديِعَس للا تسلب ل اَق 52

 د ا : در 6هانؤ ٍلاَح نيشلاو

 00 انت نب كن هب تس كم وأ

 تير نأ ام َلاَعَ ٍرَتْو َدْعَب اَدَتَو ات تبرأ درم

 زاكي نكس د آر نم نزلا 56
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 راور

 زوطتا دكا ربع بتكَت ًءوْفَج هني مرسم
 معو يلا رب ال

 ْنيِدَحَوعَو ترلطلا يظن يان:
 طقم زير دنع لأ
 2 بسس مسد
 امة ف ذأ تشك نت

 , ترث تيل نش نإ َتَرْشَأَو
 هيأ َلْوَسَو هيب ع 3 ورم ب كلبا هيل بتكت

 هرأ راي لأي :نْيَمْل 5 سلجم ف دو

 ةوعمس نب هلأ ِرْبَعِل ُلوُفَي كلا َدْبَع تحس َءس لاَ

 كس رِحاَمَسلا ءامستلأ لسن نإ يروم

 * . هلق رينو ةئزخح ذأ
 ثيلولا َدَم ذإ ُهَدنِم ككْلتلا مبعد 18 َلاَتف منا َدَمْل
 لايحب مث 00 هك

 يت لأ نينمزنلار يبا اي يلوا لاكن قار عبث 1

 هربا قار وتلاو لج 0 طي هةر 7
 َكَمْاح ْتَسْيَأَو مارإ كالثأ ذهني انو ةيِريْرَبْل



 موسنإ

 أو قوراقلا بأ ككيضْوَح نع 3 7 ا ٌداَعَت
 5 قاتم لم "هاروت نَن ٍقبَبَل

 0 تعِمَس لاَ َتخّشلأ نع يسوم نب ِباَبح ْنع مونت! َدَمَْأ

 لجو ْتَمْظَع 7 2 دق يبوذد ترا يللا ومدي كلل دبع

 ةَعيِبر :يطنإ يبإ نع يبث ادب فيستا >2 0 0 1 «ه*< ةي.وزؤا < 13 و ا

 نو ترام ندور ا م لاَ كد ني قب
 ع 0 دنع كوتش نامل درو ككلذب ايو تَرَ

 1635 سيرا 0 و1 ١ ل
 يِئَوْلا نب دبع ديعتس ُهْسنسأَو يل ضرتالل كليا د

 ىذا َن !إ لرب اي هَعَم يت قيل وت د
 دي ةَعاَسَت دكلد ينت قي 2

 م بَين لات هب نع يذلا 5 21

 نب يصح يعن ب : َناَيبَد اور مون كلل
 لإ نف ىريزتلا دنا َيدكْلا ةَناَدعَس



 ريف

 هب هه ةأرنآ ست ل ومس .ورثع ان اي كيبل
 تيك دع ىبٍلَّسْحم نع ٌسش :ن(نتْنأ < 0

 0ك رم

 ٌلاَقؤأ دق وتلات باص لاك ف نيس منان
 تاس تير 0 ءاقنايل 0

 0 نول قم دخت مول نم تْيَب لإ برعلا ىو ةيراَج 1
 7 لجل كَبَع ب ع برم اهتشت اهب ينجي اه لع

 لاك يو ةيراجلا لقا >اًليمْأَف لام علو يد لكَق ثم

 نعت ادم 5 هلت نيس يروا لَص

 كيبل نبع جلا تدارك ةفيوشم نب نتا دنع
 يب ربل دنع نب ةسرالا ةعتو تنل توي لحج
 عع ,ييقلأ ناولقلا ين ناك اجلك رز ا ةعيِر

 اي ككل ام اتت ثررالا هَبدحن ةَيِرتذعل تلا نب
 روج للك هلا هيي يك ُدَتأ اثر راح

 هئرَتْلي لَو يسن نت ويك نب
 5 0 3 كامل

 2هقْلاَت نك مَن َرَمع لْلَو نم لج َُسِقْلَ جديد

 زجرلا قي د ع لَم كيلل نب هدو



7 0 
 5 كا

 00 البأب روع انوا

 كب 0 2

 5 3و يعل ٍرْيِلخ نب يصح 2: رئت لاك كيا درو

 - هدب مما دت دالك
 ف ةييترلا 7 ا دل ا 8 داك
 جر َلَخرَن كلت 1 هَلَسدَف ٍلاّقَع َنْ را 2

 0 و فرزأ_ر مح كلا ْدْع 000 0 00

 لمت ْنَقَوُف امال ِهتلأَو يا َلاَقَت 2
 ليوطلا 7 5 : لون يِذَلأ انو كك

 ةديوْخْلا )| يِنَتَظاَع تشش 2 أذا

 0 هنتر ضم
0 

0 2 

 َه ا ل

 0 : ب كح

 رع 0



 م84

 اًباضخٍباضخ َنْكَب نم دينو
 َنومَلْعَت الآل نقوم

 را تاَينإَعلا | وسوم ال
 3 مر نم نا

 1585 د روحي هك 5

 تتر ا 0

 .- نياك نمو
 تقف ذم ئليلأ ُدَ ٌدْبعلاَفَف مراح َِنْؤمل

+ 

 هو ٌلاَقَو تقدَص
3 2 

 قو 2 تقذ لأ

 لْياَسْلأ نتي َناَك نمو

 0 20# 28 - 2 تاع هم

 ارو 5و ند نددت 3 تنك نقد ٍصْفَح اَبأ



 مامال
 هن حت 7 همم 4 ' سي

 يكدصلا ذم َبِكَر لاك يوما ر كي بأ نع يدادتل
 و يبق ديف مقظم يفر ين ٠ درج هوت د دامت

 لدحر نأ نلت 200 عدو ٍفاَنَم

 1 هر زب سمو تقوم دكا

 لاقت تت جوع أ اح هتان هيلع ذو ةيوطت
 لإ! تمس تمعتلاَو نبحرلا دبع ابأ هن هلأ لكَ كلنا نب :

 5 < , 36ج ناك ات بيعت ان اير م ير
 هسا

 هكر فعلا همن نم <. 29 هلو 2

 00 هك لاو ل كلبا نم 0

 ام دنع

 يرأانل 0 ْمايالاَو_رفدلا امو 1 3 نةناس و10 عل
2012-2 4 | 

 وق د دم هدي يوحد : 0

 نيا و 0

 ٍنوُيْعْلار وح نتي مال



 لاحت زكا لَدحت نور مم يب هثلأ سي كا
 اذن ذيل هيو للا ةككشن اك لير 1 5 و نع 1 ج0 0 20 0

 بع ضن خو لاف ب باح نب لش نع يشد
 دز ديد مب ف كيلا دْبَع ىلع اك بهل
 ريم اي َلاَتَ وعلا ْناَخ 2 ذ ُهَئِتَيَو هيب حدي
 | و ما عل ثلا رمش مول

 اي هَل َلاَقَن هافْبلاب هل امو ٍدرَمْلا نم هيف ساّتلأ ام
 ةكس يري ايبأ : اك دن رثأ دف ركض اب

 ليرطلا زماتلا لات ١ انف كوع
 يرأ انتل كي ماجا ف معدل اَمَو

 بيَِح ف اوف وأ ِلاَم هير
5 7 0 

 اننا هب



 اكيب نمو تنأو ملاك ومب ثرغث بلي
 هياَب 14 39 .ِ 0 مؤ لك و يتعامل 1

 بياع َكاَم اكل دكرلا دعا دع اولا تيوس
 ليوطلا 0

 تل 2 ا ىتن« تن

0 
 اَيِماَد در ِشاَّسَنرْلاِب يعومد ّلَبَو

 0 057 2 نو

 00 راس لجلك

 اًيِفاَصُم قيم 28 1

 طعما 00 139 م نم ٍءَوَم لاق وم ٍىاَمَت
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 سرنإك

 تين دقو ككل هب انْشَحب ام لا هَعَم اتت اباوع

 بيد بكب نع ني :اددلأ 1 1و د |« ار

 ان ور كد تأ الابل ل لَم تع يل

 كعك ءرشان لدا بل دقن ىييؤفَر يا بت
 0 ]2 تاك تفل يلا ثظِل كلا
 ' 1 اب تي ملحم َلاَقَو اَنْ ذل
 راو عْرْطلاِلع ديل ْعَص ا او يطَمَرما اى

 عياش وترش روق دهبي منع

 رو امل ريْلاِب تنل ٌُلاَقْيَو اًوْصَم اَنهِلْخأ لب َلاَقَف
 يت نبأ ضملاو يزال َدقْعَي لَن

 9 ينك بنفت وك ل
 رف ٍفيِسأ نب ِدِلِاَحب * هدلَأ ِدْنَع هيما فوت لاق

 2000 ةيوْعُم : دير نإ كابو ل

 لاَ دولتلا ماع يتسن ناك ٍِدِحاَو مَعَ ان
 راو دو ميم تاكا صل كلا د

 الأ مدت ءل ة:كأ َناَكو ع كيلا نبع صوم

 ليم هب دَعَا رئاَع وأ ف هك ءايق َاَتِلاَلاَت



 ما

 ليرطلا لوي نيالا تاه اواي ةَفرْعس بزل لدلك
 مك ءاَنتمم اول ا كتي

 اكل ذتف نارلا_مؤت "كلل
 7 ِيوخْسَي اَمَو

 يد ل 3 0

 ا ذيب ذو يل 9 1 ا
 رول ع انو دعا رك اا 2 :

 7 0 يي 0 ٌوْضأَوَم .. قالا ءامالا

 و تدب ن تيتو ساعد ذر
 3 1 هابل يف د ديرو اب 00 الجي كلل

 90000-- 2 ا

 و



 وموت

 ال لو رلونأبلا ىلا اتسأ اَنِإ َلاَكم َتِيَملا نبأ

 نك متعب َدكباَفِع هور كد َكوذَع كيو وتم
 ين ندا نع كات ريزيؤلار أ اي هاو

 يقلب 5 اترك 00 508

 ل 00 ينْسأَو ٌمْهْنَع يضر انهو
 مذق) ريكا كوثر ب ذبول نب هنلأ نبع َدِْسَأ لاق حوئادتلا
 لماكلا هلل 2 5 ل

 7 لأ لأب ةاَكقلا هس

 اتاي شو 1 سل

 58 ماتو ين ار

 00 هربا رمد اًبَعْسُم ّن ا ٌّقَدَص هنا ُدْبَعَلاَثَت

 رو ارح رع هن مَ ُهلْوَق زملآدنَع رم
 ليلا للا م يوجب لات داس لع نع و :تاَنَملأ

 ذا ٍرْلَو أ هنأ ت اكو يزف َلَع ةََلْسمَلَمَ

 كبِجاَصَوإ ر تيت ةبقَر نب 1 تا لاَ اًقباَس
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 رق

 خس ان َُبْرَح ْثْن دكت ناطيَشلا مم شلع ملكت
 0 ةنقفلا را بش نمد قالو دكا
 ري تالا خم َتَنَسَو قردان
 1 1 واقر ذا نم تم يل

 ررضتأ نة افرك ل نرمي "هت
 وفعلا خباالاب يس ءءء 1 أ را تلا عة

 اوم < 7 مك اَنِإ 1 5 0 1 كت

 نم كيلا تت ام وأو هنلأ ركع يب نوير ا الام ين 1 د وقل نب لاب اين ندع اراجع

 كيو 0 0 الو يلق
 نك وَلاَ اً لونأْلا انبحلو لاما كوع
 نير :نرح انبات لدا يلع امكن وكت
 اًعنلعْصت نإ لالش لع يشأ 3 يدعم نوكأ

 0 دف راك ف ل ا ا ام 2
 ٍِ 00 د رينبو ريباك ٍوُسْسم نبأ
 »أ -راثع 1 3 رين اَوْرَم ان عصَأ ْنَفَف يرن

 م
 زق مك ف ةرذعلا كوذخيزتأو ةبلخلا م رْأَ اذ

2 

 هيزح تلح



 ]يوطلا نوعي 0 ع ٍ م
 ا م ل ثرَح ةّكييث وبا رد هلل وبعشلل

 0 ا ا ا ا
 2 01 َّ 7 فو 0

 د 2 9

5-4 

 ل ل 2 0

 ليوا 2 ا ةنمركنق
 0 يزف 1

 . ٍلاكْكأَور ومما لَس كيت
 كلا ٍرْبَمل رجالا ماَعَتْسَو ٌبَحْسُم لوم الوات
 (نث ديَوْسَو رغت ب لأ دي د رش يل لحد
 70 رتل ند تي وجم

 لمَ ان هبا ع يسبح 1 د اا
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 اميين ذاَبماَل سل وأ
 ريدم ردن اًحاَرِب قيقا

 لولا لو يذلا رمل ارغش سال هَيغأ نكلو
 0 داتا دنع ينل

 رتل د 2

 ..  اَقاَوِس مأ امن ناك يبتعأ ٍْ
 يلا لإ كليملا بع تك ل "هاو نع ودل
 0 3 ثيَناَف ا هتيكتشاو ٠ هبث » ١ ةراَستْسار ثا يف

 ةاّقمَتَو هيف ُهَبَباَع ابان هيل كك كلذ تيب دنَع

 ه6. مج اًميد مخ

 4 34 مآ 7 تر“ صو سس

 دكا نع دكنلا "لإ دس نفت لق
 َِ ٠ تهم تعو 1

 1 هء ص ما زر 7 كَ ع 2

 ش4 2 ءَلاق لات م12 ا د 2



 نقلل

 أَدِماَح مرا لمأ امي تل تف

 مْ ءهطملا ندج ِيلَع 0

 ١ ميلا نيشلا علا مم هلو
 َقَدَص تيس يف رو ةقاقلا دع ركلات قر

 نابع لاق ريد تربو رم انأ أَي كيلا نابع ُث 00 ءعو م د 3 2 ع
 سل 06 2

 رك وم نين رم 06 وعش عَ 1 يأ

2 - 
 ار 3 ٌتَشاَجو

 هده ا دك

 وفاولا 1 7 50000 ةياتللإلا درب ليفت
 تشاو ْتاَسَحْدَتَو امل ون

 ظ 0 5-1

 رملكلا ومو فيلو ٌلاَفَح طركَتع اولاَقَت
 3 1 ا 20 ذا

 يل ل كلو نيت 2

 ليطلا لاق َنَتَو تو تم لتظل نب ان ل



 بع تبق اق ةتاوك نع ايركلا دوش يل
 تأ ينزف زيبأ هلي هنو دعت اًمأ ج تميل
 فوة ها ب ا

 فب قو رملي ينير يمأ َقِفْيُب ام دَعْمِْلاف
 ك4 ١م ارو ةنشلا يف نينار يم) ُقِفُِي ام ل

 ليوطلا ا اد هَعم ماَوَت وك

 ٍعَلاَحٍ لك يف هللا يوقتنر ككيلع

 قش هكر ركنا ديول
 ْمَمِفَو نبينا : ملوح ْرضَوَو

 ل دو 0 انضم مه ل

 ماتا 1

 ْتَدَقُم دف رتل يت

0 3 
 ل 0 باتي اهني

 ُّيَتَك ا تاكو

 856 ارم ّلُك اب

 ردب *
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 د درس دنا نيجمؤفلا يل اج ينل دك نع
 يشعل 5 هلأ ِوْغَتْسَتَس رين انأ 1 ءاَمَدلأَو لاَ

 دبع م لاق ترفل ملشط نب هلأ دنع

 5 كا اما ل لك ناسف

 رثاولا دقو انا يت خب ف ضو رو : ايا نإ

 ادن 1

 0 هرم يس

 00 رز نيب يرو
 ا زو نكمل ِدْبَعِلَع َلَحَ د َلاَث نش :ناَدأ

 ا ا

 لقعِلَع قِطْنَم هد اًيز َلاَفَف َف 1

 قوام أت هدد قِيلَ ء ٍلقَع داي 8

 ا لش زو اذ يوري :جهطغتو“ م

 0 هوب ثمينا كلا دبع نَعَوفَو د ركيفلا دبع
 امن كلتا د تعا 0 نول بقفل رو

 6 يف زي لع ردك رمت رشا م
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 يرن كالت ا 7 اق اَتَع ص : كل
 عدي -- ةعارتلا و نأ مع َنيِنِْؤمْلا 26 ناطر

 0 َدكِعْدَمْ تنتنأ لوو يماكأ م

 دبع لاَعَت ةثذلا يذلا لك تفل ْتْعَلَب امن اَنّتلَت ٍةَديِصَعِب
 طيسبلا يرسل كك يره رق كلتا

 ا ةكذع اونا نيا تح

 ظ ره اسهِوَرَص نإ بون فتكا
 للا اي دكنو َلاَث ب 7 والا تاتا

 لانو بوعْلا عشا كت 7-5 "لإ تنك
 ةئضقب هل ريان يزول رمزا اب ةكيزتب قشنك 7

 2و هلي هبل قل ا د ٍةَدوُلْمَم

 زف رف اذه وَ ومو يفد بعل لؤت هب
 يبا ند يعَس لاف لاق ٍقْاَف قب هللأٍد نعنع توئاَدملأ



 لفل

 هَدنِ ةلزرم هل تاكو هاف كليقلا دبع لإ وُ

 تأ 0 2 لوما
 ويبي ت2 1

 نحل ١ هانتتال نيدو َقالَخ

 ُملاَك يدا ٍهبساَصلِإ رتل كتبت دقو لاب اذكر

 ِ كلا دبع ثبداحلا يس انمذ ةَّقبدح انك

 0 ةعيبر نبدي كيلا نبع رمأ لَك نيش ءاَملأ

 1 رك نم لي لففت لا لنخث قض و

 رفاولا

 قالا وف نم 0 ٍ
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 0 ا أمي
 26 يح



 دلع

 8 0 و
 مسا نع

 : منو وذي هلل لمجد

 مل لاقي املس نأ ف أ ثنثك ام كابتلا بع هَل َاَتَ
 فم لت هلت ملول كك 4 1 و 2 0 1

 0 5و * توُمَت تح كبَر تيبتلا :لتفاب

 لماكلا َناَميَش ىن

 0 00 رود ل

 كنس ! يسَوَو ٠ 1 - ََّ ةَضيقراب مويئارفلاَل عَ



 مرن

 ِبلاَعْب 1 : يول لف فل تأ

 ل ا 0
 باول زج برزغملا ياو لإ

 ميار دل َدَّدَس نق يدك م اَمأ

 براَجتلا تانشام هةككجلا قو 52

 ليوطلا 6 هين ُلاَكَو
 اَنَتِمِلَو 0 3 او

 هْفَدَتَو 1و دوج ٍنآَوْرَم نب امي
 رقناولا يعج نوب ببعم لاق

 رونو يدك مؤ يأ

 000 ظ

 9 يلا ا 1

 0 0 ِديِلَوْلا نب ورْمَم 0 ء ةَميِطت وبأ ُلاَثو



 "ا

 لمتأ يب لاَ ه هب توا ثلا َدْيَع يبت

 َنينصْؤملار يمأ لإ يتم هلِخذأ يجامل هليل لك فيا
 0 نرعأو ينل للا اك الك: نك
 ٍدْبَع يدي َنّيَبَو عْيَدَي نيب اَم نحو : "ل1 نيج

 ٌلِئاَعلا اذه عب 5 نع ئمٌلاَقَف ةولِإ م ظَمَف ن كيلا

 2 ان

 اسف كولخلا 3 ْمُهْنِإَو

 ا مهمل ل ص

 دق ُهْنَه 2( لاقت تلم نا دبل دم َلدَ
 يدع هَل ءاطَع الذ 5 :اعمنلأ أو لجو هن دع هنأ ُهَنَفَح
 ا ذِإ ارفع مهلا سيت نبال عج 2 21 0 2 ْناَراَتَت

 0 َلاَقَو 9 2 ير ءالمعلا

 ليوطلا كيلا َكْبم

 هرانو اروع َنيِماَست نوح
 6-5 وحن
 اضن نإ لانا عَتلا نم



 هَل َرثَو قبدت ٍدَصلأ رك ف ني سما دنع 2 يل
 هرب قي لأ دنت دكذت نري دنا قت ناي هل ٌلاَعْن كلبا ِد ع ء يلع ٍقِميتَع يأ بأ لكنم نزح
 رت كيني 7 روْعَج وبك ْلَخَرَم َدَه قدم في ان دو أح نك يف ؛ ام َنيِنمْؤلآَر يأ اي َبَدَكلاَم لاَ

 0 ل كل لت دكان قلع < هد أدق لاك يضل تأ هتف قرأ ا ل

 در تا د اهل 1 هيلع ٍنإَلاَقَن َكَرَب لع ُهْئْتَتَح :نثَنَحَر ككْيلَع كلم
 تكفا قس ل كب قل الب

 : ير ا نب اي يل يَرَت
 7 4- اس 007 39 زيكو توئادقلا

 قيقا

 لهقف ِهيِلَع هب نصت ب سا ب
 يدع كأ> ام لاقت اوي كن بز نب يؤ يف



 م

 هِلوظب كتر بأ (ذاَيإ تأ

 2 و تنثأ َمأ
 0 ِ الوقأ تيكر كك

 ل 1 امو ين عانت مكس

 أ دك سوو ينقي هوئاحفأ ٠ : ل
 7 ل

 تلو مي هل نان ةنراتس تشن انئاتن

 ةراثأ 9 قل لإ هج ل لاكو َح ا

 1 دسك الم ةَيِراَجْلا اَنمأ هَل ليت َهَقْبَأ_ضر
 رت هعيش وف لوميا بة ماهم

 82-0 ةيئادقأ ٍلمأا ٍدِبَعَيإإ د وم هَل نأ
 لقا دب ديم معجب رطغتب نز وذل دم لَم لاك يول أ
 هلأ ِدْبَ ع د قم قو قفتعيإ نت ربا َةَدِصِيلَع ُهَّنَحَ

 دج



 م

 5 وذات نأ نأ داق ادد رولا يدقت 3م
 0 نينا لا اي َتَمااَعَم ١ م ا

 ا ولا
 يناَتْبْلأ لمرالا وست
 يدشن هَ | د2 نْوَملا

 اراب رول لأ يأ 1 ٌلاَف يش كادت

 ايام أر ءاَستلا قال تاي ان ار تاّيرو ول

 حدو _ لائعلارو ل وَبْشأ تاترتهلا نب تنك

 لو يباع عاقرلا نون ديت هدو ككل دنع روج
 لير اي كدا دع هل اقم اَْهْنَم آر 9 2

 لو الك وف نت يبيبؤتلاربت أ يك َلَق ادم ترْعتأ
 لا ل نذل نب اذ نيينؤنار يب اي لاق َدَلِمِاَع نم

 'انأك ككليَو >> لاق تبصات ”هَلْماَع لجون ةئئأ

 دو وير
 نع تابباعلا ماب اَبْرْسْقَب

1 0 
 امرا ب ,( ٌلاََّت

| 8 



 لقي

 بع ُهَلَصَوَو + نإ نينا رثو زم انتين« تفل"
 ا ام ءانأ ٠ هدنع رم هيو كِل
 ضيع م ُءماوق لاق َكَاَم ام دولا ىف يم َتَيِهلِل كيلا

 » هَلئأول َلاتَن هيرب هَل ليتم راكان عضو

 ًالِيِلَق ناك: د وردعأا اك نإ ينتمخأ لَم

 تأ قلو يول أدع لات سيفا منا نو ووقت هوقو

 ا ناك ِْيَملا لاق © نينا ِدْبَعِل ُهَلاَث

 ناك ؛ ناو قو ُدَسَح اريل لاذ ؛ راف "ككل اتم اور

 يقتلان سر َإ نع وشادسلا © ءكوُرتَح لدي
 تكيف ةاوزملا ام فيقث ءرم لول كلتا نعل
 :ءاَتسَو ٍسيّدلان هقنلاَو ياحلو لالا ١ ملص َلاَق
 3 انين ب كذت لاد مجبل لصون لا

 يكول نب اعقب نوب نْيَصُح صخر وتو ا
 قع نب ثراخلأ نب لماؤم نإ يعش ته
 700 نب كلا ربع ْتَس 20 َكَدَق ملينا
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 3 1 ابا يل ينشأ لاك ٍنْيَصْح ضخ نر دركي ثملاَق كج



 اَتلوْنَم َن نبأ اَنَعُلْأَسي َناَك نم
 يقي وتم ان اني تاونات

 _ يَ اماوفَس ب َوْسَعْلا لَن د

 . نمر تيوتا ةاوب ايل وظ
 اول رعب م دوم و اّشَلأ و ٍةَحاَتَو يزعج
 وعموم لس ثلا دن ِدْبَع نع + ئاَدَتلأ < اَتنْيأ
 لأمم كلبا د دنت بلاغ ي 2057 رغم مدي اوُلاَث
 هنا هنا ثاولص بلكي أ ى : تع هَّمَدَص هلا قيس ل

 نك يررغلا رموتاىإ ل يطا رت
 يوما يلو ملك 0 ثا

 رواد ماسلا تست

 جازم فيلا تو

 لِصاَف داع كش ينت
 اهو احل ِياَباَلعَب ال
 فا قع نر 2

0 0001 

 ليات م رعد



 م

 َِسْرم 2 ايفو نم 0 ٌفقوُتَت
 24 مَبْسأ ل نا َلاَقَو ُمَلَرَعَ 1 ١ هك

 ولات ١ هدانا م عبي

 لمن اههيظخ د مّ ا هَشْئاَع ُتبِحح ةترالل
 َهنَس يشم ِهيِتْبَبُح : هين زب دكت لبق هَ 7

20 5 2-0 00 

لأ ؛ اي الط يف ّن 7 7 ا
 77 يا ؟ هيلع ه

 ايو ارا ين 3 م 0

 لأ نب جر نع ماتا 3 5 هيب ع ينعْلا ل لَع
 باين مولع رسمي نال [ذإك دب ينل سرق لاق

 ةكباخ ِهْلِإ يسم تاكو ءاَدَحلالإاَتلآ نهدي قا

 مثلا اًذِإَور يرسل لع ةئلط ثور ُهَمئاَع اداب ُتَلَجَدَت
 ب د 0 2

 ع ثمل 2ر2 رف ور

 ُ مكتوب هم ترق كف رالك رت راح نع اولا
7 ١ 

 ييسبا ٌدوُعَي أَمْ



 تح

 انا محم برع وهلا دبع نب ٍةومجملا مواشي
 د نأ لاَغْيَو ُهَدِصَي رد ربتلا ِدّبَمِلَع
 ليرطلا 1 وُقو فرضنا هل ندي“

 : مد كافي ءيَع ذإ َككتْعَبَت
 اًمشولأ ىسْنَت ُتْعِطَق : تلت مَ

 م نب يَا داريا

 ا رحرتلاككلم ضلع
 1 د كيفك

 59 ثراخح اي لاف 7 0000

 هدو 6 لاَنف يباب كيونو_ؤ 0
 0 تَدَجَوَو ىتَعْنَص تَدَسلَو بِي ع ملاح كلو

 َنوُنلَت ل تكبد كو َلاَقَف ويد َتَعَو تمل نم
 ذلكم عيال ما نكيلإ تأ تكي هاَمقأ لاق ان
 تلد ةهشئاَع تلفت ن ااا .ماَوَف ةّنكَم ذييالو لاَ
 2000 205 رالي ديم نب دكط

 تاكو" 2

 لاوكرش ا ينأي فوطت 3 *ءالَّصلا موي َّتاَّذ

 اًهمومس
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 َةَبق كَل ري 2 و
 ا ١ يقْئَتْستملَو نيوز . 007

 “7 .نييبشتآ صو ناطلشلا ةَلالَجو هَ دلل كل / 656 >2

 00 1 2 ا كفي كوة ٌءاَمَغاَذ

 م مك 0000 َنْبَعَلفَت

 ن و ير

 ادم سالي إو امي طالق

 نوْعَتَب يَوَمْْلاَو / يش كنا 3 نيا

 نو الب 000 0 ش

 0 هيذ ام ٌرْباَسَو

 2 تن ار : ريل دلال

 0 - 0 د

 نأ برر لس يو هلأ ع ا سلا

 قم ا مَعَ لَم كتبَ اذك ا ا اي ا أ رت: لح هدأ هم لَ 31 : : ع

 ايدك دب ةّحاسأ 1
 20 نص اعلا ٍن "يح ب ترانا م ا 9



 م

00 ١ 

 لا ِريَمْع لوك كليم دع لَو  2و اوُلاَك 0 1
 :  7 .. 2مج .٠

 ا 2 هجم جب نع ل

 ريم تلثق نت نواف هس 0 1
 ا! | نين لاري ايامك هَل َنْا ِ 6
 كو 0 0 اذ 0 لك

 اذ لدا ككيلع نلت م 00

 22 1 سول مح

 انما 2و اَنْحاَسْن دك لَ ادد لَجَورَم
 هيلو لتعبر صب هلأ نإ ضْرالا يف الا ٍََْو

00 

 ٍرْفَعلا_مب و - , قل د
 ةدروت 0 ( تثلا اذذ ْثئَلَل 0 -

 3 كيلا دبع ا َلاَمَت كاظم لاهل



 رك

 هس يدعي لاك ثئادنلا ٠ اماَسْوَي 39 هلق

 كي درع ا يدب دنع ِدْبَع َكْنع داي لاق نب
 00 هككسضأ ١م لاَقَو كيا نبع تبنت ا

 َنِنِمْؤَمْلاِر يأ ةَدْئاَم يَ روحا انما
 1 رق اهيبز بعل هيلا م تكي انو
 ا تاويط وت هاك أ كينلا نبع اع لاَ م ضسئاَدَب
 هيو اس ل هع لتأت ءامقناإ د
 31 هر ٍيلَع َناَكْوَم ْضْعَبْلاَقُمَو ككللا دب هَل لاك
 ع نجل ار يم را َدكَيَدَي نب امم
 6 تش هيأ نم 3 4 كرف ديت

 نا تزن كلا تم َبقَح ”يقياقل زبد
 تي ف لا هم هنت وأ
 ذك نال هر ْدَيَوُي مالك نا ول َلاَقَن مشت ام اى

 نوم نأ لل دم رك دن مالو
 الكل اذن ع َناَكل ُهََو هِيْؤب امام نأ ول لاَقثرِضاَح

 كي داي رب ني ونلأ كي 13 م تبنت واق ريو تي ا
 دق اد 9 هنإ ٍككلحاا ِرْبَ دي

5 



 | مح

 0 ا نت وتلا 3 1 رس
 رع فارع مد نأ َلبَك تاس لع 1 .جاتيلا ناك
 نات اك يتقي ريالا ضي

 ىعم ِدِئَعِولَع تش لقق : هنمإ تولع لَفْت "نأ

 اول فن ا ولا ممن

 6-00 لا تأ نضام 1
 0 000 1 ا فو 7

89 

 . اشف م 5 رتل د دع م نص

 سَ وشي كا نع 0 / 0 20
 يا“ ان 0 نب هَ

 5 وق قطع لا ناي ثشت م 1

 ماَقآَم َكبَلْعَبَّقَأ طفلا رات : تءاَج اد تح نايم
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 ميو ٍةَورَثَو رم َدْعَب
 كلاب فدي نامل كانك
 8 0 اب قو 2 اي :

 ظ كوت يذلا ين ل
 سال 2

0 

 ادع بنو مالَع 0 2

 ناو يش هلك ذل دع يول رخل م ند دس خلا 2
 لع جمر َراَف يروا 1 0 2 0

 سانيو ا ةيوغم تو اا ْ هد

 100 اننا نع كاد لاسم
 و ]وزع "1 اًنيِضَمح كاتب دك ن لو نوت ظ

 تجي ايةْل_ زرت * قكزبتلا دبع ُهَل ٌلاَقَم "يكمل



 للري

 بحت اًهَجوَرَت م درو 0

 يحس َلاَقَق هَل ٍُ "2 َىطْمأَو بم كفل نبأ

 ل نلف َسَسْيَر 1 :
 ا جا لع َكَلدأ هَل لاك هبَلَم زؤر بع تن 3

 هيي أ هبط كافنم وو ماثجون قيشإ دش ظ
 بكون » ديو نب هلم لحد لَم هو ن نع كن

 تك 5 نامل وأ دل ٌلاَثَت يبقا دَبَمََع
 نأ لت لمن ضونتلا ىو تنك ا رز

 بايو اذ لَو لإ اَدَح 0 را دلت كولشلا

 لكَو نيت هنو امام مري ُهْسيام ْناَمّرلا ان
 : ومي هن اف ل4 َناَمرلا ضد 06

 1 ليسن هين اسك ”ريِغيَملا مري

 امل 'م لذ رهن نع فزيت كَ 0

32 

2 
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 روع

 عا

 فينا «ئاقت

 ع يلا جرش
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 2 8 3 2س ظ ا 4 ش 7

 يا 6
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 تَمَبَم تيعأ انتوا نحرك هوقأ دوس ُهّنَجَوَرَت دق
 ين زي نوفر نو َثَدَح 5 هذ تاور ام قم

 ٍباَبُ لَو ٍش : ب هلأ بع نع كدي نب تملا

 2000 0 للا ا الا يف 0

 ريم ا "وصلا اذه ام ب كلت دب

 لت ةَمفَط ب يسوم تن كلان نو ب لنيل

 كحتو هل َلاَعَ مل اهرفط ٍةدلوبإ :امَسلا ُهَلاَمََس
 كي رم لإ هلإ 4 يدل هلآَو ارت نا

 لبا ككل دبع ناك شاي ن نب[ ل اَثَو كتم يني كم

 لاف يبيع رب رسم نع ْيِئإَدَنَأ ليم ٍةَئِسِلَخ
 ةلاستلا نإ تحلأو يلع لأَن كِل دن 0
 دكتإ اتق ةلئشلايف تأ دك يي هيرات

 ع . ل ليال ذي َنيِنِمْؤمْلاَر أ ا ها
 0 ص كوم” هلع

 كلا وكي نتا كلتا دع دار 6 عرصملا
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 3 0 لعمل وقم باتكلا ف هينبب لع دق
 و نب ليعمشلإلا كلبتلا دع َلاَثَو َلاَت 9

 قذف ندا نو نَدَع هس هر كاشلم َدَمَس بو
 لمفرقوَو ل

 مالا كلما بدلا َنإَق َرَسْلا ف ّندِخَأَو , ٍداملاو

 مهجر 0 ْمُهبْدَأَ ف ْئددَعَتَو تا
 هه

 سؤ 2
 0 5 ؟ وثق يللي

 دبع نركب نين © مينا ”هدسع يشل
 ذم دهب, زؤل لبيلشإل كا جت 35 ريرغل

 00 ا َقََت نإ تح َق دل : ين
 ا ناب َنيِزَي يني ةكتاع باب َْصْلاَو هسئت
 يعم كلا دبع ب ويعس وم ناو لك يب ِقَرَع

 00 ” تملأ “ ويلا

 نينمؤنا رب اب ل َلاَقَن كلا دنع ل
 00 ردّ هب قاَسْدب رشا دك

 2 قوت لاظَو ٍقْرَس هَل نت ِرَكو دكر ْكَشب
 أ

 و
 2 + ه- سس 2 0 يم - 0 7 ا 5

 0 هو لس 2 لبيع 2 -ٍ ا و لغت هر 0
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 ١ دش ع 0 2

 يذلا باكو هك 2

 ديالا يمل لادن قناع
 عَراَتَق - ديلا و اا : انَّشِبَو

 دِجاَسَمْلا يف ني يبت او
 ذا هي وثمان فتم (ذإ

 ديالا َدْنِ رو يدخل .

 نا لك داما نب "هيرو ان َدَح ٍِناَطفَيلا وب لاَ

 هل ُبيِطلاَم لاي هَلْخَدَي 4 لاش : ب للا رْبَعِل

 نكته و زباب مق هب هب لب

 ا

 ترا ائتط 4 ريس 4 كر دوو

 كلا« ُدَْم راك َلاَث * دل م اولا يب تكد

 مرو يف ظننَو سائل سلو ارو "هيب لس



 امن

 نون ٌروفأف يعم كك نت < نك 59 4 ا 3 ا

 2 يأ ْنَع ميشادَمْلا © اً
 00 لأ 159 سان لاق م١ اجت -

 دوف شل كيت مكون نك 0

 ل منن سل سلب اقف مارت لادلا دش
 31 أ راج ري كنق هل لكل بة

 نا ذنب دل را ديل لقت هيت غم تن
 ضال نرظمو كل مانيلا اذ ثق ام لَم كلت

 ا هوست نوكت م نأ تضم قي اجرئ نويل مَ
 تم قر كلم 52 رو ةئالسل

 0-2 اَنْ : اء انَنالاَو 7

 0 200007 ناو نب يدع

 حل مَنِ لف َناَيْرحِي ياو دك انهي
 نال ل ةمئشلاب هن هّنَخ َتاَوَد و331 لاَق هيلع ع هنن ظ

 كعادتها نَا َنكلد وو بم نادال ى
 تيجي با ينّرَس اَمَو اني ُهْنِب َتْيِلس تنك َككتأ ثدِوَوَلَو



 اوي

 دي قمن اَبأ يدكيو َنناَتَو سب هَدَس

 بلو و1“ © ول بر ِاَعِي يؤم ثراَلا نوب رم
 يعي أ مجاتمتلار يد ِمْوَي دب إ تلا لإ كلاب

 اونو تدل اكد لإ بتكك :مااظخر (َنلأ
 0 هيكل ع ١ 0 هو عاملا اوريو يحمل

 ديكو فخ معن ناي مهَِع انشعاَط بجي 7 امن هَل
 رف يو اننأب كلا دبع قو لاَ نب ُئاَدَمْل

 جس 0 نما يل اه وْ هَوْيَح م“ ءاَجي هَل َلاَثَ

 ا ماع وعنا َكَوْنِي هت

 بأ اود يف يفت نم َلْمَت جيانا دارأ َلاَت وَ

 1000 هب زفل ىبج يات نو دن
 ضاع قات ذك نك نايل هلا شأ بلسُم

 َدَّبَع كلذ ١ لبن ْذعلا نم ؛ ُتبِححاَم ِهِطْماَت ر فظلا نب

 5 او ةظيؤملا ف لأ ْدَمْل 5 ةَئّيَتَف رد هن لاق كب

 ةَلْسدَع هزئادتلا .“ لوبقلا : ماتا مسح
 ريم أ ينتاب : نإ يكلي دبع لإ كبائن بتلات
 كيل فادح نم هس ريع يمل

/3 



 طل

 رززت ر ادب َل لكل يع 5 لَن

 يوت الد توج 3
 تنكر اك ديول ص 0

 يبت نم َئاَنَصَلا لاَ ام

 و هدف رت نإ تنك ك ءكلجلا َنَّبَع ُهْحاَينْأ ْسَعَلَم

 "يي لاك ابق م ما ةَناَتَّصْلا مَن هاج اََِق 'َ
 لاق َككَتْجاَح تاك كلا ُكَّبَع م ع هلام انبي : نمت

 لَو هنت اهات راب فزد تأ قع هَل أ

 نب لْبت هيل تحمد ول كرفت هذ تناك ديو
 00 َتمّْعِمَس ١م وج

 دمع رس لَم ناك َلاَك ٍشاّيَع نبأ نع يِدَع بأ

 2 0 كرب ةيستتلا ةّشل يب نأ
 00 0 و

 هع 000 22 يَ 5507 توتر ب رثلَ
 ةسيبن تا بود نب صيف مال عَ 0 وهذي “را نبي روح

- 

5 



 لدلا

 هيمي: م ون هرست ام دج ' لا لاكن رمل فَ د وم 2 02111

 ْ 8 حث لَم دات ِهِيِاَص نع اًنُدَح 2

 وا 31 دقئاشأ اَمَلَ يحل ارح اان لاق
 5 ُ كت بما لق اع ادا

 دف! دو + منع امن كات انزدايت نعول

 وقل نيبو ةئم 200 امم اَنْيإ

 ع انِملعرلا فادي لاث خلفان وو نع اًنم لئلا فادي لَ 1
 يس ككْلْشِم كليتلا ْنْبَع لات هِيَ ْنع ا

 نم ب ع د وكادت 7 0

 نيت سيلا طنب هدو 2

 7 دي 20 6-0 2 088 ريو عة ةم كح
 - انه ماقأت ار ذب

 ثايب نوط
 زن را فرغ هلل

 ولا فن ء اثات ص
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 ام اَيِدَعُم تنبأ كن ني ميك دكت اهْيلَع
 : 00 هدد 0 أ نييلَسْبْلا لام ىي هب هما

 اج اخ د هجئدع زلت ١ هاَإ هدم نكتذت
 مه 6 36 ب يقتل ةض دك تلال

 نمش ا دكاتت لأ كد ككىبتْنأ ىَم دن
 5. هي

 6 قرأ هول نو دن هين لخلل ارم 1م 5
 ب كر و + وادم م دل ٌلَوَع 8 ا امو 2-4 5

 ميأ هلي ناك ةَئيدل لأ نم و 2
 00 درا يأ هل لو ل َنذأت هلكت

 ا : ياتي نأ لبث مين »2

 7 0 ١ َدْعَب َككبْلَف هدا تس نَقَل نم

 ةقكر يلترقت ل: والخل < نقد
 ثا ١ 4 0ع دعت  ْعّصْلا لامتحا هام

 لب لات نفع ا ' كاسل 0
 1 رك أف يؤ . مم

5 

0 

 د 4 هيدَع نما ع دل نزل لكُم لا



 زم هنلأ ءاشام ةّدكد يلع مان يب ضيا د ِرأَو
 يلع الأن ل ثيل ساو َلاَثَو © لع

 دنع امهم ةكيرتلا 1ع 511 باكو ٍييَتَس تنس مم

 بلل : لأ دم نع تقص / قس رك

 داير ةكتع تلات ترب بأن 3

 نكمل كلتا دبع تحب بة يب ل هلأ بع

 5 ساد واما : َناَوْفَص نب تلم يو

 2 اب :تيدلا كلتا ا م كلا ب 1

 ٠ ةورالا نيب رن ديرو دماعبا بأ لوو

 نب _اركشل انت تليوأ لستار ريفر نع يرن
 درع اتي "و رطب زيزعلا دبع َتاَم اَنِلَو ٍصاَعْلأ يب

 37 . ئلتلا دْبَع ب هنلأ دبع هنن كيلا

 هَل يا دعا لبي لامع صحب ؛ تأ كلتا َدَبَع َدَبَعَوَلَ
 ريف ايف "تيِلَو نم يدع م تم ٌمَلَلاَعَن هيل

 كفوو رك جاز تكشارو أويل ككل َنيِنِمْؤْلا
 00 ُهْنَع ككشلأس اَمَع جلا َلاَث ٍلاَحَِصَتُأ يلع
 موَعُلَوةّيده دم تيت تك تل نتن 1
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 3 ١ 00 راطقلا لذه 2 و

 ةَناِم تحجب يذلا ان ا ضف نم ل ئرتعلا 0 رم الا كو 20 2 000
 باك كب أ 4 دوش نع و |اذعيف 0

 4 2 ردك 0

 03 1 1غ وعن ل

 ةليبف ارقي ةراكو م د 5( | مضي 2
 دلت نك تكس لع تيت فرعا او را
 وفلان يخت ةّلاَبج نب ث اجلا نبهان نب ىلا
 بور بفك ين ممل ةكم و دك ند
 دنع نبع لعمري نب هلا بع ان نا د 0 | طايع همر نب سيث نب ِهذلا دبع ةَيِد سل
 صالا بأ ب وب كحل ى : يحن ةةييرجا لوو ٍِضسو نو تيب نمت هيلو جاي ا بل



 ا/اا/

 كوبأ 0 بأ هل لاك يكلي ِدَْعِلَعِدْيَر بأ

 يس وب ياس رس رع 3 00

 كف لع غل ناد * يقع حيرت 57

 اود نيس دزولا رب ةوزث نال ملظ تكد
 ا ريع ءاتلا ينو لع متاع ل

 2 ا 55 هالعنا  رنك ب نم 2600
 اَنأ يملا لاَقن ميت ينت ب دلي

 ل

 6 رتل أيقن كَ 7 تلا اكو و اهل

 بَل قو درألا ةاَمد لمحل مح َءَداََت نب
 َلاَقَف َن وت روكا دال ل لاموني
 قير و 0-ان[ و املج ينحل َناَك دق

 ف ل لا ب داع نإ

 كَم راَدَدئي لاَ لَرَتَم ج كلما دبع نإ ثيئادتلا
 يف دف قو ةيوغعم نب ديزي نب دلاخب - علا 6

 د هاي لَ كويس هس 7 7
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 6 ا وكل لاا راقت قننش 3 هن
 دمة لكي بلس نس 0

 يحب ايو هيلع و كا م يلع يضع يضع

 خرم قئَدَحَو - 2524 يِدَبَو د ير

 ةقنيدلا ضلوع كولا دبع جت هيك نت
 وون اَنْ وسبح ضير ناي لو ةئب لا
 دق يو ار طنَو عب مورا اكدت
 أم ىلع ند كلا 520010 0 2

 0 تكتبو 510 مك مام دن
 كام فَلاَ يبد يري اي ذأ كل

 تلف ٍضْيرف نامت نم ِكلاَضْفَي 4 كم

 فيس ب ورع َكاَحْأ تلت ج َنيِنِمونل راي 0
 تمَلاَف ِيْثَ دا دان سك أو نع ٌرعَتَو أَ 'محَنلَق

 3 تأت نمو ٍةناِم سمح دب اي رم 1 2

 حان د لم ٍ تىبعشلا نع باع 1



 |/م5

 و

 نر قدروا نو 7

 وعر  امأ َدكَحتَو َلاَث ِهْيَلَعملَع 0

 8 جس ايلوطأ نر َككنأ درع تَمِلَع نقل كيوت

 ل ست ا و يوت قا

 ينم ل ان ىوتلا لوط لع هع يي ايلا
 عير ب نبأ كبل مَّلَس يؤمر ا اي ةل1 بقي

 ول ٍَوْفَجاَو ةطلعلاب ةَدِقلم ارش ٍش يَ قَكَو فو
 لخدف ٌهاَعَدَت هَنطَسبَو هئسح 7 ا هنوعد

 00 ةلقر زرظأةيرو هي
 | تِجنا لأ "لام َتكْتْسَمتتاَم اص ثنو
 مما اني ٌاَقَم ككاو ْؤَمَس لكك ُهَلتم وُ

 اننا كن نب نزف تدل دق ريدزلا
 يَوْم طعم اً اَنْيَد اع َكَأَو اًنيعام او كلا

 ا 5 فرضنا 26

 انس ةلانث لَك يزول ديل ضرع ينم أ
 ) رخل ينعاد

 هسأر دع يشار هلجر ر َكْنِعَرَمَفْلاَ لجل : هثإ لاَ

 ا و
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 .ءادكم 6 ا 0

 روُظْنمَو 1 00 ناسخ
1 520 

 2 7 ا 00 هس يب ياو نك
 و 2 و تكِلَفاَذَب

 وتَدَحَو

 اون هبل نم 8

 0 00 2 0 3 دحل 00 ا
 2 د

 عا
 راح ىنب ْدَحأ

 ليز ثول

 26 2و دبع نب ةنرا 5-5 3 د
 و

3 26- 3 0 

 رئفاول فالإ : لاك كلم



 اليل

 2 كل 00 َيناَجب مف نيمو
 0 وقير مَو عمم يرو تبع
 ليلا ِلْبَعِ ُهاَنبِإ هلوَنَو ةّيوعتل هل 7 00 * هَل َلجَو رع هثلأ لاَ

 تمار م م َف لاق بَ جب بيش نع نيد
 5 يبا دنع دبع نأ ةّيرا ينك 8
 اأو نون نك ديو كو ل هَل َمَدْكَأ اَم لان.“
 نكرر عدو د اأو ةثلتب هك اكن ننس
 كيب رك يكل تق ذي اأو ناي يروم

 ةواشا نع يي 1" كماَس وَلاَ اً
 2 دِلاخ هل لاَتن ةيوعم ' فيري ”, لا الش هذ لفت يلد لت تشو نب و
 00 ٌلاَعَم لثقلا اَذك لإ طن انف أد ام بعل 2 نه 6 00 --

 1 رشي نال كاب أ معزي م ديغ* 5

 جر قالا
 0 لكلا نأ نت وكلا ا ا

 تلا رق ع بلقنادلو لحد لاك

 ةيلج رف نيل الج ناك هفاتبأ نإ ُهلَراَفَت



 ام

 رت نايس ف ةمالاب شرع نك دال كل ود
 اًئرَلع هَ هتاَماحتو اًمتعاَطف ات داما همر
 نيدنأ ١ ديلولا هللا هيَ امنا تبي

 5 00 000 رس
 ةَمَلاَف ناجي فلك هج 20 "حن ف
 و د هجر هر نيا رظلا دل اع نب كِل لَ

 ةدلج قو ةَيفصل ةَيَدَصْلأَو 2 : هج لكَ هان

 دِلاَخ يع نو نيام . نق يق :ىررنلا

 3 يأ كلا دعو اب هيب عر ظن يب ديرك يأ

 ميول نع ا خا

 و ايلا 5 00

 2 0 نخ يدع نتا ير يوقع ئدَع

 لع طويلا وش ل يلا ب داع

 0 ع يجراخح يأ دقو كلل

 َري ايت كيوت نم لجو أع يعل ال لان مدعم



 أهلا

 2 نبأ نأ داش يب يلإ قرم لد قي
 ٍداَّسح 2 227 نك هللا دبع تن ا : + هما دن الورم ينمي نأ َراَمتُع

 رة لا ل ايت دف د
 اق ام تاضنإلاب 20 بولق مي اَهَتَدَوَم

 < اهلا و اهرْكَس نإ زويا َت تاو
 في لب نع | بكلام اشم 0 سابع نتَدَح

 هبي 6 4 .ركيتلا دبع لأ ريت م م 2
 ام لعل هد هب يشك اكلت لاعب نب كذبة م اةرئوتنت 4 : ةَيِناَعْلا لمآ يدان راك هكا
 هنأ نو يصل وا ونحمد
 انصار لرسم اي او ؟هَيِقاَو ”هَلجو هينا ضع 2 ان

 نويت هب يذلا كسي هنو كلِ نيل سر اأو .توزفتر رات اولد مكريِعَص

 8 لوُست هب يذلا مكْفْمَسَو َنْورت 5 يذلا مبان
 9 0 ا نم اوزدشو للا 07

 َباَتَعْلار كل“ اكو همام تسوي نب باتل اوسلو أ



 ا,

 كتأو نامت 1 ا م
 ا ”ضنركد ام قنوبحن

 ليوطلا زيك ف تا 2

 يبجاوم كَ "ل ربت يل ا

 دل يب كت يشن يرض
 0 تبل دَّدَعَتَي كيتا دبع َن اكو اق

 اف ين وزمن هلأ لع لإ تكت دبع يونس

 تكتب وكأ دب 56 :كَدْذِع امنع اج تمرح دف كت

 و اا ات ب كال أقر
 دلو مْ هد نكد كريب جين نورت

 دكذَع هلأ 0 هذ كو هب
 اسف لا دبع ىضوأ ْناَوْرَم ناك مالو
 | نب وكادت ييرزك و بَ هيلا سّنكذ ومع يد

 ع بت او ايو كد برأ ا
 ' ترف همَدَت ةضوم 7 2

 نوب عشا نع هيل يَكُن هب 0 نا تلي تو

 ' دق راب تلوتط اتم نكد اشم نعت ورم



 ا منَ 2 نسج ٌقَحَد لا نوريكلا انكم ين يا
 2ع د 2 ةعآ "نع. 2ك أل 2
 هيد نأ أ 5 6 ا 0 3
 ه3

 و

 ا
 ري ف

 7 وس نا وتأييد ا

0-6 0 1 4 

 ا ! لاقت

 نن ا 000 2-6

 : عاج َككَمَدَت 0*9 يو 0-0-5 ل نب دمَلَع اولا َلاَعَن كلتأا

 قر نم قو يلا هذاا انك اح

 1 لاق اذ اَمو ءزلَم يحل ا

 ليلَد ٌكيَلَع ُفوْرْعَمَو ّلْضَنَو را

 لاق د 3 لاق

 : اَىراَهت اَنمأ با (ألا دع لف

00 9 
 : 00 لاف , وشد 1 200

 يلا يري انهت نت ا
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 ةئيللاب. 1و هيو ضعي 5 ةَفيِلَيلا 27 راجت

 ا نا قالا يوت يل 7 0 ! تيزي نغَب وتأمل

 : تبل ميا 4 ِهشاَو نو نو واِئوَيَو َنوُلُكأ
 559 24ئ وم ص يدب تأ نم

 مل ام لاوم ملاعب ولعت سلو و املا أ
 نزف رسايل 0-0 0 نود

 2200 7 ا نك ا

 نالت ل« يا دلو 5 ةيتأ يذم 00
 ةَعاَج نو ا : 0 و

 ا 5 1 آيس
 يل هل رعت دف يوت كوثأ ادع لإ
 نا ا كر دم لق لاق "هَملَسَم نع ماه

 نوي 0 ايم "مكياَودأ موو دي اوئاك يب
 ول دف | بشاب ل 0 هل

 بودل َنوداَدْرَت شل ام أًدوُدُخ ّدَحَو ٌسْياَرَف ص



 |الا/

 لاك نونا احس 0 ري هني 2
 محير لاب مت ع تبيلقلا سكش د نكلبلا دبع 2و

 نم 2 سير لج امس هاستإا' تيتا ل
 ل انو تلك ملل اَم قع ماعلا ثلكأو طباع
 0 ينيب ويلا ل (ٍلُجي ةتداخم نجلا, دل يل
 و 0 : مات ع ولا بيور يو
 نات هنن ل ٌمَدّْلَو ىلا نب يس لات ٍفاَسْرلا

 أدإ | اوثنتآو ماد 7 مكتوم 0 ع َناَوْرَم ياي

 مثلأس اذإ ايت ١ و فلس ادإ اوت هو 'رَدَف
 ص اى

 : يلع متو 1 سو نت هلع َقْيُص قص ْنَم هنا
 َنيِنمْؤل ري ماي تس دك كلل ِرَملَر لاَ ثني ار

 3 رات يش يع انو 1 0 لام
 يتلا عسل 0 '. يتلو قب 2

 ل 2
 دضتب اً اقم يل رمت ا 2

 ري نشا هللا كاز تلك نيل كلذ
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 دل نم ةكقزبتلا دق نإ نكلو يالا ٍباَرْْلاَو
 لآ 14 رلو اتت دل لو ل ءءازالا يفتت

 امد نوم ف دوش لك وف نلت راو
 رس اَم دلو بوس لاذ فيوسو هن يع يرجح

 | رساَو هنأ ديب 1 رحت دخل كيت
 )0 قدوس قع ككيوكشو َياِّإ َككلاَجتْحاِ دنا

 5 6 م ةعزل دلو َناَكَو كِل ٍرْبَِب قي

 ٌلاَتْش كيلا ِدْبَعَِع يالا راع ٍساّبعْل ب َلَخَدَو
 تين هين ُهِّلوُن هَدَشْنأَت فد سي ريتاسل

 7 "ضو وهن ترجل محي

 انيس ارم ماو اميل َت

 اًطاَفِح َّتاَم حث َنلْلا َبَلَط

 اًموُمّدَم الو لِخاَب ٌسِعَيل
 الالى

 , © اًميلَس اًيَحّراَعو ُهاَدَنو
 باَينأ م اًنباَت ٌتَعْسُم ناك َتدَدَص ِكِلَملا ُدْبَع َلاَثَن

 اَعِيْراٍقشدَح « [ديِواَكَس ْنِب اَديِدْسصو شير



 ا

4 

 ناو كرم ا اًماَمْإ ككل َةَذَعْببُم هب ككيِصوأ ام

 رظناو كب ولَبأ َرْيَي 'روثالاو قئرلارثآو دكفشت ٠
 27 0 06 منَ كلف ريغ نم كيل َككَيِجاَح

 نول ان دال كك أ مق

 كبل ل تي اَدَِو ُهَدْرَت وأ هل نْدََت يل نأ
 ف تمبثتو كب اوني مالكا َكءاَسَلجأ دب
لإ يأ نإ تكف بولت

 "كش و 

 رول[ ق لكم مخ اًهنإَف ٍقرواَشُمْلا هلع لتس

 2 هع كيو ييلأ فص 2 د تكل تأ و عَ 2

 يلع تخت ادإَو ة طزوتم 0 را كلي ل

 فقول َدْعَب هب علا يلع ككَنإَف ُهتَبوفُع رند ِدَح

 3 يع يلع َفكنِمْرَد ا

مام رباع يَ
 ناك َلاَق نع نع أ هيب 

 الت اولا يع ْمَدْنِعو اَسِلاَج كلا ُدّبَع
اَْئلطب دايز يب هلأ ريب

 ثنأ دِيَبعاَب ركل 

 بق زإ هثلو يلب لاذ كانا هبط ل كلا يتعلم
 رمق قَوعملاَو دولا َدّجْقلاَو اق ب املأ نري هن

2 



 لا/زم

 هَئججو انش كلما ٍدْبَعر ثن ب كلذ توم ككل
 باح رص مة فر شي ككلتلا دبع اًنْيْ

 ري كلا "4 يب ام هَل ُلاَقَو هب اَعَدَم ِبِقَوَْلاِف

 | نأ انك تارت اذإ وُرَسو تح ترس (ذإ

 زيوطا َلاَث دنع رو هنأ هلأ نيديؤأ رمز
 , يرتوي ف يريسم نإ
 بت لم اذإ يستكألا لرصلاب :

 ٍزياَعب اَسْوَي 7 2

 نبت 264 1
 ما 2

 لع دقو
ٍ 

2 

 راش رب ف

 ىِصْنَمَو ينيد كاد نم يبعنميو

 حو مال هلا حيا قا

 بل ب ان ني هاو
 ني ذكف يتَدَح 2 ل اأو هاَعَدَف

 لاف يعل دنع رم ذو يتب نع ديوان ولا
 2 ل

 رسم نر كل ربعي ِلَع نا جر هزم ني معلا دبع دي

 طنا هل ل5 املا ير 2اس 4 اجبر ومالا يقي يف



 ديس

 0 نبل يدم كلتلا دع َلاكَراَ 22

 نْكَصاَصِيْحأ ني نإ ياباشا بت
 7و اًْكَشِفَتْسَت اًنينظ يِدْنِع اًيرظُت الو امكنم

 اَدَحيِرِْماَباَمْهَت ا هين بونك ريت نايك
 ءذهلا عربا نير مم 5 3 0 [مْدِش اَمبوُقَو

 كلل ٠ ُنْئْعاَمَد لَ َفاَدَعَعْلا أ شايع نبأ نع يدك

 املا تاكو توفل ثقب وب يدل
 ناسا را ُتْنَرَع ْنَد ناب ٌلاَقَ 0

 يلب ماب يو ف يناَحَدنَت الق ضاَمِاَسشَو
 0 اًفِساَف يدّتع ايرطُن 4و اكتم انبكشم

 رو َيأر ا“ ُهّنِإَف ٍفاَبِذْكَت _ اتكَطعَتنْلَ

 200 َدَحْ يربي اَباَنْعَت لو

 00 ل اميذ داع يني لِئدسلاَو انك لَك
 انهف هه ناسمتلا ( مياحَن 0 هُنيِزَيَو ةنديشي

 : ري امي هل لاَ رو ”تبإَع هيلع تاَح
 أرجوا نري متنا َككُمِلاَتم ان َنمْوُمْل



 لي

 نمت هين عقل نع داؤلا نع 3 معو
 ٌثيِدَح دل لو ٍضْعَب َتَنِعيأَر 6 يرفزلا

 ادب ا قرح مب رماَف يراسل

 زيمأ زوصتللا ناَكو ٠ انهي ٌلَمْعأَو ايئرتام ةّدّسلاَو
 دايز قو فيوم“ همت املا ُلْوشَي 5 ينمو
 0 ناك كو انو رك هاو لبو

 يلدَبع رك هم نب كوس َرَكَدَو اًضنأ وصال او
 ا ا هلع فاقأو "نيت رئت

 لييتست سبع ان َلاَك ةَدّيَبعو نع يَزاَْرِلاِنئَذَح ظ

 لدن يتلا ا و كلبا ربع يوزن

 ناز رتل رت ديزقل ثيينعلا ماقعتلا ىز ثيلؤلا
 0 وق لاش قعر راّتغلا
 بابا كردي ل وَما يلع راو ورك تاب لَك
 اف ولا الآ روجناو مولا
 / اقل ٍ ارو َدْصْنَمدََو هايل ,اجن

 مشن ذيل ية اقع د داع جدك
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 لف

 لراس اَنِ مرا  يتمعبص لوب ه ٍاماكش اوس

 0 ا
 رمدقلَو هل اوت ام ري رْخأ ذإ هيد 'ُتْمَّدَقَت

 درا ]رنا قآل قع أح ضو يف ْمِعَنَو تيكن
 هاولطتس يوت : د زلات مرام لإ يخل م 0-1
 قير نإ زدنا الرز اولْسم زكو ءاوثن ليو كو

 هللا وا اأو تن مكن التف كلذ لو نراك مكنَدَم
 اًيظَع لذ ثشَلت هب لعق ام قضم مالا ري باس

 رع تأ امو لإ ل ككنيتنت همر 01 2 :
 رم لسا كلذ هن يلم وعم ل 0 ذر

 ايقنت ثَشنأ ٍةَلْوَم ان اين ربحا باسِتَ لأ
 ُروَملا مل دايم خرجت ةيوقعلاو ايلا 2

 رقي اذ ٍداَوُجا قئْعَف نيئاَتما د 0
 عض 4 اور َدَح ص َدَح ينل قولا أو 5م

 9 زوالا تراَضو ٌيئاَولا ترَعو هن اب 56
 يبرم مثلا وقس اهدني ميسون اريام

 هو



0 

 َق ا 3 اي هم لاس نو عدن وَ :

 5 556 0 دش تيد 2ث دا 1 و 0

 يب و هاش لاَ مو ءانطألا هَسْلاَججو

 00 8 يرق دكقمزوت ه هنأ لاس اأو كل

 1 ا 1 0 17 5 ا يا َ 2377 27 :

 0 ا © ع هدب نعأب اماما ا

 . ذم ف 0 0 كح هدلَو

5 7 

 7 1 در م ناو رد لال 6 يزل نإ ليد تأ 0 نين
 ْغ 2 تا َياَيْثَد نم هَ هْمَلَخَأ

 َنإَو هيل
 ظ | ُهرَرُص 'مكنلع توخت هوتْلَعت نار ةعقن 000



0 

 ب تالت اَمتْرَو هيل « سول تلا مت

 ُئاَدََ 2 1 2ك هل نشل
 ا رام ىلا ترابدمل لاكن كلتا ا اق

 كت اهم هَل اتت آلا ين ”ةد ةكيد نييؤتل يل
 اَبْواَق تنك نو كاتشقم اًفداَتم كنا نا كك أع
 ىلا . نكذب كي تسب نو كات
 لسا يجن 0 ٍ تلعن دق ُلاَق
 و اكبلع نإ َلاَكَم ُهَلاَمَم كلا ِرْبَعْولَع تيل لحد
 500 0 كح نو بحبو ب افوُنَح اسلام

 وي هو لاقت ابو ثم تمام
 ب عاو» ى , َتْسَتَتْمأ مل هل ليقف رح و
 مه 9 نب ساب هم اقع هك ةناتع ليف ليلك

 دلو بدوي كلنا بَ اد َلاَث : ُناَوَع ْنَع هيبأ ْنَع

 يَ كئلعتو يلو بيوت َككيرتْمآ ِركِاَراَنَت

 يقتّيضو رمهبيداَت يف ْندَهبأَف نيو مَ

 تيدي 0 مطولا نمو ةيتتال

 أم يلع يهْفِقَو وظفت يح َلَجْوَّزَع وذلا
 م



 اكمل

 واج و راوئكاز مضت موت انأك متت ِي 200
 قل 35 رم رف ةئلشم نع 2006 ا
 00 لأ دع هلم لص ارم تام
 "كو تالا يللا, نأ م هنا نإ َلاَتْف بْنِ "1

 لك : نويل : 0 يح ىكتتسلا همرلللا

 ف سا نول نونو لأ درتي ورم
 حو ع هنلأ يوقتب >0 َدَعَب هت

 ةئاَوع نع ٌيئادتلا ' 6-0 ا ترا
 0 ل لكلا سدير كيلا ُدْبَعلاَق لاَ
 سابعا تسب 65و كلبا دبع 1 دبع يور لاف :ئاَدَْلأ
 22 ُييَصُْح اي رِذْدَدْلا ' يصحب اًسْوَب : ينم

 اكذجت اهزيبل ينكلو 4 لاكن 5 لاو نر
 رشد يني د دبع ةّيلاَجلا ين 000
 3 خيِت يدك نإ ذك مالشلإلا ف | مهم ََقَتو
 رولا 0 1 0

 3 2 ِتيِدَحف 2 يللا يبل 37



 0 د ا

 رو نمل وتحل +. نوع ني نكرأ دمت لا
 0 تل جيد نيا نع يرَْعْلا

 اقلك وأ َرْمَب يبت لا نع مس لاق رانش

 57 ةيوطم وب ديزي اي ٍرْئَولا :أيلإ هنتر
 28 نيل ماكأ : نإ راَثلاَو ةراجلاب تبا تورت
 3 مقر نم نأ ضر فت ِهّيَلَع َوُم امل ِر يب 3
 كك ناك 72- أ هنأ تهنلا نت كيلا دب
 ك2 ار ل همي دلت ل5 نإ لدا هنفلاب دوو

 ردونعشم وأ, وتدَحو ' جرم هبحاصو ٌهَلِماَع َوُكَو

 ا لا د راك لاَ هني نوع ةئاوت نع وكلا

 فيرا نو اعلا اطغإإ كوع : ناو ل ةقدللا
 7 ا , نمل قاتم ١ ع
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 يي 00 0 -

 20101 رق ورعب ا
 انف لذ كل بكي: نا تأ ديننا رن
 ا و - رتل ينكر ين نم اَدِعراَفَت
 0 ا ادب نك تعيب هيد

 م ةيفتلا رار بَح نم مّدَقَت اًميف جا (َملاَو كَما
 ريا بأ لَك دب كمآ دل الدوا

 نفع راك ىو دو هيف أ 1 ةمم 1

 ض 1 وي : لأ رن نب رم

 3 لاعبو قو هاير دن وكلا لَم هدف نب يسبب

 ملا نوبل هَ 0 ذاتَ ف
 ةلكلم تاج 4 يبث لا و هود

 لات لل 0
 نينو مالطا اذ ذك اَنَيَلَع تللَس زم اي

 هنم ُنوذوَت ام نإ َلاَقَت اق مش و



 ليل

 ةاثأ “ اَوْرَم َتاَماَنْنَم نيلوشلز كيتلا دبع لَو

 دال هيلع لس كش ليا نب ميلا دب 7
 لَم د يمس رب وَرْمَع كلبا دع لكَ ال ْيِئاَدَشاَلَقَو

 ُككْلْدكَو ناطقا سل عت ٍاَبدا ابا نإ ربا نوب

 لو نوب ناك اه استي يل صعب وت
 و تكن مف ٌلاَقَف : دَيْوَمَحلا نبا كلذ
 ُهُنَعَلَبَو _ِ دعب ”ءاول هم ةقلكؤلا م موي هل هيرب عييت

 هب ةيرتاولالثَو “ ةكئالقلاب ُدْدلأ
 َسُو مالك 7 لاجمل ادياَمٍديو ان يك
 تماَمو ةريرف فاو يدل ٍفيِعَس او َناَيَتُع نو

 احن لَو ُسْيَتَو ءهانغو دس هتعمل

 اسر نع وا ورم يعور سس هوو
 0 ةئيوتلا لإ عص ص لارا

 رئنلا بأ لل نمجوم نب ل كلا دبع بتل اواو

 العرض هكادت و َناَوزم نب كليا د 2

 دَّنَّس لَم ةعاطلاو عنيا دل يقم ني كيل



 ف
 هي ده

 5 ةيوعم وب ديزي هك نجلا يرقد ءاود# تا تل تع م

 اًماظظعإ !رييك يلع تحت تعفو ,ءاتبشسلا تيل رْيَبُرلا بأ 5

 اج هّجَو نام 0 َدْعَب : شك 45 0 يذل

 نع يرمعلا ٍندَدَحَو 2 تنيبلا رو كم هَل
 يلع ٌتْذَحَد لَك يلا نع راج وع يدع يب تمل

 اق نينار اي ثوبعَشلَأ انأ ْتْذْتَت يللا دبع

 لاَ د دالك د 54 ردات كل تكون رف :
 000 0 نام ّرغشلا جونَب ْمَلَع

 رد ررْدْعلا لمَ ارم لاَ علو
 26 روتلا وو ظةاجل ُهاَعَدَت بسلا ين

 | يس كرتادج دع ع تي 5 يس

 3 ياعفو 0 2 ل د 5 5 د

 دكلملا د هنأ اب مكتفلا نب ناوزم هيَ ليتنا نع
 َقْدعِدي وأ ورم كب طم وو بو قد زيا



 ريوس

 بولا ةارا ةأجا| 7 5 علا ع ايت سيجما

 0 مشا لإ .رع حت 0 م "قار

 بيعمل يل بَعَراَت لَك نا ورم برر شب ب

 تيدا ْدَدَح 1- هذ َدَحَو يعدو 7

 3 هي + ع ني

 ها 0 000 دو سف رشا يدَح
 ترؤيبسا ع هدم رثمعالا انَثَدَح لاَث ممْكَو

 نب كليا ْدبَع مهني ةَعبر 9 ميلا ورم نم 2. مد

 رق نْمَدَحاَث لأربع 3 2 نيت دَح
 ٍاَس اهي ام انو ةئيديلا ثنيإر كَل ملت رع هيل نع
 مردف رف ملأ 47و هسفنل ةنبتل | تكقنأ هلو ايت ذأ

 0 ناكر لات ' َناَوْرَم نب كلما دب

 غب يو ْلاَث_* هتدابعل ريا :ةئاجح ٍةَئيِدقْلاِ
 نت وزع لحم نا: ل رن رق
 ترضي مب 0 فيدل ١ك 1 9

 و واذ يِاَصَاَو لئن 8



 5 00 يا ا مه ترسو 2 4

 ريض رع عدت 4 انا تيزي َلاَفَف انهب يب َرسأَت نا
 ىو لد و اَدَك ف ناب كافر يبكي لختب لو 7 هم وع نك 2 0 عايد قر

90 7 0 000 

0 5 

 ف 7 بع ْنراَسْشُم 1
 2و 0

 ل امال ىلا و 2 3 3 . 0

 سار ىلع ُهْتْعَض 20 يا تضخ ا ئىعجلب لاقو
00 

 يي ياقلاو 0 قو! 2ك. لا ا ا

 كاسم 0 لاَ ام ام ِمْنيلِإ نم تح 205
 3 اعلا ٠ نب دبعَس لاق هيا َيِبتعْلا نع 9

 م
 - 1 7 7 0 ب 7 4 مك

4 

 0 0 ع 0 2 تو
 لجشللو هتاّدشل اذ اع هند يف

 يويئاَدَعْلا “ ذو رذح اج اذل وين 0
 لا كي نإ لثك كربلا دنع ه1 0



 (ا/ا

 ان تا ف ثرأ لاله 2
 58 3 دعب هبآي

 ليلا َدْبَع ؛ ةّيوشن آر راق ةةَمَلْسَم :ةلاشب مثال

 ركب نب هللا بك ع ذو ردات 0-5 07

 دو ة رغم َْنِع تذل رماقتا ون زن لق دلت نيل
 مي ( ةرصب هعببأ اذ الد كلي دن

 نب لاقل ع هون اكل ُهتورُم من اموتقلا
 ب اكو ليل دن دنع ىلإ لجن ل لق فدي

 34 هاما ا ع ”ةرو دم هاش هس
 رم اولاَق يعم ةوتاونا“ تول ورم نان
 ب 0 ايََت ةيوغم نب ليزي ِلَع كليا دبع
 هلع اَنيل تمل يرفلا يداوبر اًضضنأ ككل نإ

1 



 ل

 كلين اًذَلَو و ُهّنِم ني َلاَقَف ايلا نع مَلأَس نم

 ا ورش ككل انا د 1 ور
 ُداَْوَأ د رمق ضدي يو أك اني آر : أ لام
 "الز هبْلصح 58 لاق بعص يف ا تصفق

 ا الأ عا تاع للا نول
 انهبرا 3 بي هلع هد وقح أ

 - 00 1 لملم كت ا
 يف عار وربع 02 بود تب ملكا

 ةحلشم اَكَأَو # ِهِبحاَص ٍبْيْوُذ نب ةضييق تح
 هاش كإ ضمان د م كذلك كاف دم أ

 تاو و تاو َدَو مهل / َمَساَص َناَمو 2
 د فل ريق لح واقفا دامو . عم رن
 ريا نإ مرا ماع هرِلوم ناكو متانو يرش

 هي هَبيِدَمْلآ نم "هيما ين
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 دن ذنم :وط]ب للكنو بالتلا تيت شاك نط
 ولا هَ 178 هيلع تو اًديِدج ”اًبح نأ انتم

 ع

 نإ لاق اح“ ايي نك ذأ ام كلت دبع د ملل ةارفرلم

 . َةّمئاط منو ين ا يشرف اهب اهل ”ةَّسَب ع ةتباوإ

 زو ليفان هدْنع تنام اَهَجورَت 1

 ناي 0 00 لأ أع اهم

 انا او يام يف
 ِتاَيْبأ يف لإ هَمِصْلا هع لأ 43 زا ميل نكت

 ل لَم تا هاب تلو ليج رتل َناَفَو ماشي ني ترراحلا نين نزلا دنت رمل
 .دواقلا كفي خريف و

 0 يي
 يأ كيلا َدْبَع نار ٍدَعَس نب ا نبدأ
 ّجُد ُهَمنأَر تَعَلك دي و 26 0

 بتل نب ربيعس ىلإ َثَسَعَبف 3-2 دك ”ةَعطل يرش هذم

 كك
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 رثاولا زو كييملا نبع َلاَقَو
 نر هدا زر تيزي

 ريرشلار مال 1 ةناسو"

 ,. يشن فص فصلا ناَورَمَو

 س ربل يبو د مو

 ٍروهشلا بود ني تل تح
 2 أ ما يف بيرو

 ٍدوُووْلِلَو رونكلا ةاَيَح
 ير ”ةَملْسَم م تندوف 04 داب ير اولاكو
 بسآ اَهَل تصاولا َناَفَو هل تنسو تااَطلا ِه1َطْنَح
 لتعتج هذا ل تذوَول هللا لاق .تئاطلا ضرك
 اهتَذيل هاوفسر جن "تهجر ان نال ص ظَح



 15ا/

 ناورَم تان دَعَْلا َوقَو َناَوْرَم وأ , ديزي كتل هون
 7 5 س2 م

 ليولعلا 2 اوعي لَو 0
 00م رك اع

 اَعم اكدت أ وم , َناَكَو

 لج دلو او 2 تي ا دوو

 وهما نإ 25 8م 2 رم رقع دلو

 زجرلا : 0-
0 0 

 7 0 0 ليرات كل

 سَ 07 بكت
 تك رب ناب دل انْلع تت

 نيود نك دنت كك
00 

 ككل رْجخلاَو اًنَدْنِع اهيَوركَدلا
 م اى َدْجَم اَنم
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 0 عا الأ رَ اق اوني ملك مايا رع يت لق
 8-9 تيفو , ديلولا 26 و

 ب شقا نأ ديلولا هيل بكت وَ رضي *كوَو
 ' ديلا نرثأ م نلت ل اترك لات دكت 1
 دع هذلأ َداَبَع هن هذلأ مصر ديول لاَغَت َتاَمو ام
 كي هتْلَعَج نت باَأ ام فو و ركل يف علا
 لدوطلا ورم ات لجو كل

 ٍقبَد ؟ دنع يذلا را

 ٌمِهيِحاَو يلا ورمل ربو

 . ٍضيوملا شكلا يز مَع رمح
 دلع ى ناوزم بكلتا دز ين يلم دو اي
 6 ِبلَمُسْلا نب ديزتلْثقب يدا دكر ديرب لإ

 َنَحَأ [ندَتْسي ع 50086 َديِلوْلا ككِلمْلا نبع صْوأَو



 اوه

 اذن ٌرِدْنملا دهم نب تو اًكِساَن َن اكراقلا لأ نم
 ملتُأ 8و هدب جدلا 1 ةثد نب ٍشِيَبَح لات

 0 وسم هي يشع “ اًئيََع هَل

 تْيَبَو دليل ٍلَبَع يت لَ ُهَسيِبَ اكو بل

 4 هدي 9 فيلو هيل 4

 سه هل مه

 جانا تا

 هر ربجس

 و(

 .جاويذيربع يرنعل اخ 37

 الاذاعي 7 تيسر نأ حالا َبَمَوَت
 انيس ْكبوي 1 "ريل راب ترن قلع

 اورو نبي ة يدنا نب خي قم --

 227 هنلأ تلي نَعَب ُهَلَكََو 0
 ال قضت حل نب لا يقارن ب ةَسَبْنَعل َنِلوُو

 كلب دبع ب هنأ دنع كيلا بع هوو د

 لون تارك أ لَو تسلا بأ ماكي يقال



 إ قزم

 ع شل لا ضعي اَكَو
 [ ءدالِب] ِنَماَما[هَل] ثَبَجْنَأ عَ 7

 لمؤحَو فرع [اتمتإت]
 ا 1 9 5 اًماَشِيَو 00 0 : 1 َرَكْظلا َناَوْرَمَو َديِزَيَو
 و ماوس

 رة 6 ي + هم ياو هنا د رز هتف ب يرش ذة هَ ا - انو
 َةَسْمْنَحَو ولا 2 و هلأ نبع نادي

 هير ولآ اودع , 0 د

 رتب ينيك ٍدِلاَخِب 3527 ل شب قرط ل
 َلاَقَو “ ٍزِزَعْل دبع هع م 1

 00 رسل كل 1 3 لي 2



 اد نيت هي ل
 00 ةياوتذ وعشاق صم 7

 نبذل ابا رشمنألا يش هيلا ن ترا بأ لاَ
 َلاَق : 2 كيلا ٍدبَعِل زيت َكلْذِلَ
 هناك يف اج مد1 كيبلا دي 2و 5 3 يا لأ

 8 517 نق هنأ هنل لو ملت لاك كرو لخبر ةعمتس 24

 م تس كلا اَوْرَمَو 09 ديلا ا تو

 بنة ندعم : و 0 َدْواَدَو

 ل غيير يب 7-5 ةيخ رر
 7 يالا لوطي الو سيبَع ن ةعيلطت نب ترا

 نسل 0 توزن

 رو .#*



 | ى(م

 ةئئفن اكو نجتسو ثا ةكح نرتتلا نأ
 نونو لاَ لَو يلا دنع تاَمَو “ينس هس

 رو ليلا دب نب يلوا هيلع فَسَو هش
 ةَيُتَو ناو د تس ” نس يف يانور يخل باب

 305 َءاَم ديالا ' 00

 يشر بقلب كرا نبع اذ 6 مَنَس َنوُسْنَحَو

 0 راو هر ضلال اأو هلزخارمأ

 لرب هلك 0 ِهتْفَش ٍىلَعَو اهل ابدل عامتآو ماس
 رق نر تسيل يو دقو « دلت دكت

 0و ديوس ناد ' ترذذلا بيعت يبو هرم يأ
 1 _قراَصنألا تيت يجدي و ل اعنم ها اربد

 زيا هز رج 5و را تاوزم نمل
 ياش ناد

 4 ْراَرُض ؛ هعاَقَت وََشْنَج

 نوتأ هنو وأ ةقت دلو ُمَتَِلاَُب

 لماكلا تايقر اسْيَب

<2 

 ا



 لم

5 
 1 همن و ووك نيو 00 0

 7 توزع نخر هَدْعَب ِلَوَو

 نيالا ا َناَوْرَم نب ككلتلا ُنَع اَتَأَو
 ذب ٌهَشُباَع هنا ٍفاَنَس و ْبَع نب يسن ٍقْنَع ب فيم 0 ل

 يذلا رف نيم نت ريالا إ يب ٍةريِمتلا يَ 22-
 ردا مهول نب مع بِلطملا ِنَبَع نب هرعت

 رب رع هلق جالو لا كش, ٍبْحأ يعلق
 2-5 بلر ئأب ِهَيَلَع هَذا تاوَلَص بلال يأ

 يكس اههئأو يمين نو ينْرُخ نب راع تشر اهملبإت
 نسب ممر رقت ز امل ميوت . "ٍتَعُم لإ ثنند

 0 هم دنت شياو تتئاكذ يل
 1 ٌلقُثَو ره ةّيناَجْتَو هَدَس ةرْشَعد ئ ريل بأ
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 قوبل داع نوب ٌناَمْعنل 0 َتننَأ : نم رقت ريل
 00 جو لل هتك ١ و 0 2
 رت 0 2 طش 00 78 1
 نب لي ام 000 ب دعب نامت
 و - يتفقان

 نكات ياا قو

 5 را زأ ييتاَم لاَ اوط
 ديف َنوُدِشم قيل اًهْيْور ومب ناك
 ديرب اًبحسَْلَت سيح كمل ْدَ فَ , ديما لاَثَو
 م هَيَلِ َمَرَف ٍوِنبغ بر اَوَس هللا راح ِهْيَلَع ير ةهَساَْلا ةورراتمتلا يَ نبأ
 كة سيان سن لآن ةنأرمآ ٠ ديرم 7 وتو

 رئاولا 2 لاقن َفاَقَرلا ب َباَيِثِلاَو تلا تسملا د
 ن مص 8 يب

 و هر رقت 0

 هب هم

 هتيم 0 اعلا ا 5
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 يا يل ابكْلا نبأ مَّدَعَتَو ربما نئاطبأت
 خير اوان اخ 19 اورَجاَحَت ا سيرت اوزَبصو فتات ظ

 5 ٍفاَتلايِذ لع َىِسْعتلا اوُتلَت قيل اوم و

 1 ناتج خب َرَيَصَو 2و هباَحْمَأ تتتكتات نيت

 ُهَبحاَص اَجُهنِي لِحآَو 4 لكَ اعلام ل

 نال ذقن نامعنلا لعرب مخرب
 ييرسلا لوفي َوُمَو ئَهْلتاَقَق كر نيالا صانأو

 نصح اتو داق 1نز 2

 رباَصل م رتل اتناك

 ا وقل رفح يم نْيلا دبع
 ناو راو ليرات نيب اكلم عوده لك
 35 َنولوُقَي موو فاثقلا أ د للاب هزم : م امي

 < ثمنا ل لارتفاو دخت تأ هدو كي اب
 ا دفاع لَو
 دب هر دي ال قرن ارتجاع نكي ذأ
 0 اَنْ بعضا ائيلاو ىرراك رغم ب هل

 سأَبلاِ قلن اذه نم ع ُلاَقَت 1
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 نب رْمكلا ِدْبَعَرَبَح هص د 2

 0و
 ةَفينح ب راع نب نم نيت نأ

 ِهُبْلَع 0 2 0 2 دبع قرا نت

 نب َةَداَبُع نب ْناَمْعُن وف مو مل اق ةسيرإت أ

 يرن مص ئيفلا ِبَع نم توبا مارت نب اي
 هالؤاط لوط نَا رع وفور غم نب هلأ يم
 0 هودرعغَم نبأ بدن 00

 تنم ةقُم ىلع نيل رص ا نبأ ىلإ هَفَسَوَو
 ص هلا ديم رمل 3و دملألا ٌراَسو ك كالا 5

00 0-1 



 [ مما

 كا 20 ةَمَلومْلا ةيطَع

 ان لك نايم طشاطنأت قطب فنا لج
 اًمِلاَم ُهَدْجْ َلَمَحَو مهب َىَل َءش ٍلاَملا تْيَب ين نك
 و اني ثكلذ اكن ير هنأ لع دفان ِىَلَع

 دج لت وج كو قايدكا بأ 3 راف اوف هيلع
 8 ص

 ُةأَجَوَن زاجل أ نم َوقَو ري ص 95 ”لشم هب هب لَك

 براتتللا َلاَتَو ها رس
 5 در موفيو ف يوك تقلا

 انونج تاج َنِح فض ّن الخ

 اًنيِرِلَو ْمْهْبَعْرِو نوره
 ارم اتحيرج بكير لمحو تريم لِيَ اذا
 نأ هتينوؤم ف ع هلّمقُمَو و كيَدن نإ َرَبَح كت كل

 ب يي دل روب كيت وأ اكو “ ها ها
 (“ ةَباَُع نب هلت نب سيف دلو



 رمد

 1 لع راثأت 0
 بف ينهي“ د ري لل 42 1 راع

 6 ةا6/ نكل تلك مهم حا م نيرا لع د

 هدب (>. دل: َناكو
 نير اق هايتس

 اتم 06 لتس نا يم قف نَح يننب نو لجل اسوي

 ام ِهللاو ل كديصَع نب , ْمكُتَعاَجَت اَم يرد اًمَّلَت

 | 1١ |ددوس مظمأ الو اتق دورك طق كف َن ى
 ليوطلا كلوي يدّلا وهو ؟ ةَدْحع

 يللا سعوا
 مشاعل سمركلا جرا امل اَنْرَبَص امص

 نا علا ٍلَع تلئتشأ دج 78 رَمحلا أَلاَ

 1 كِلاَب او ملف يود دع أ

 72000 | ةَدْجَ لإ نايم بم 2 ا

 لع ١ اوُمِدَق زل عب 200 0 انك
 ميت ن ا تبن: ناك نع 2
 5 20 2 تق وعم هن َث ا



 | منى

 ماولا هَيشْسَو اس أب نوم هلأ اذط ام َناَوَم ف
 فؤم يِشاَموبَو َتولاَط و بَ هج كيت يأ و

 شعر الحر رست ينام ف تأ 0-0
 رشاعرأ هّسَعطَف ةَدَج دب ٍلْحَفِل مهم هُهَمَيَو ُراَمَت
 هيرو ميس ب يدع نبل 8

 نع هداني لأ تخل يقَبَو :ولتتت مقل
 وة قطر د ع ُهَيِقْلَت ه 1
 ءرخأ هش ةوسنحخ ه 8 هب اًءَصُح اوُمَمتاَت 5 شم

 0 دم فزت مزج نمل َلاَق

 0 0 َكعبأ

9 

 زم د زيها
 ع 20

 ُرِمِفَعْلا نم نها 1

 ِرْوَن ا ربتسي
 7 وتل هلأ ةئيظ داك ٌتَعاَض نفت



 | رم

 ايتو دج باو فرو ودل ٍككيَدْن وبا ّقأَو

 كَذَع ماتا قرت ةَدْن لئقت ثذ نإ وكتا ككيَدُت يل
 يرق نو يرث يف ايطفشم كد دجن َناَكَو 507 2
 وفم نيذلا يَتِْلَ اكو وجو ََبْلاقبَو ربت
 لسع لَو 000000 جاك اَملِإ تِلاَحُح هِي ةَيراَج
 بيلا ةّيراج تّدَحْلَف بيطب اَعَدو 2 دعب

 ربت بيكر ثا نم يا تيت هش تم ات
 قمم دَم كيت نإ رانا لإ يلا او هد َرَبَخ
 رديف نب نم اوت أت هب رت ةووَرطَم 4 ِهناَنكَم
 ب ىذَي ْهَضَْت كليا َدْب 2 لاقو ددني ينشأ
 قا كر الخَو عيب از ادني َدكَل اولاقَت ه هدب
 يأ باح ١ )0 ََ ديم ماتَ اَدْيهَع 0

 فلا وشم تو لح ع لقب كيد
 5 ”ايمعلا هب 0 ٌةَدْح دج

 انني نإ ات 20000 رف نم لَم قل
 ليلا أ هي وت كللك * ىف هكر 7 28
 ةَداَيشلل ُتْضَوَعَت دقو قبلا تأ ام امن َنكَيَلَع ةَعِلاط



 عرس

 يلع يصغي ُهَن هنو ردك لاقت 5 مماطتا لمي

 ا 5 ا 1 '* ماتش

 ا هركلت ب تي

 املأ ىب باَصأ ام ُهَّل رد نأ 6-00 َهْيَبَو هتعاطيلار

 هلع رعت الو امو ةَماَمما دوم نو 72 و
 ناد هْنِم نلت كيل دن قع هينأت اقول

 لاي ' ل ترا ” نامعل ا ةَّئِطَع رف ٍستلاِ
 اوم م دوب 5 نأ تل ةواتتسا مو 7

 جرا ب مس اْفَدْفَتَو 'ِهَتباَمتْس لع

 نرتب م رم الو ُهَنَع ازاَخَو همم

 زن ني َهَولْعَت بيق نيدو

 را نيو لإ انو موُعَي ام اوف هدا

 هّشلأ دبع ٍككْيَد ان مَهَلَر اتق ِهْيَِإَر 0 0

 عيل دويل ةدنأ لس 4 3



 امر

 5 000 هناك د ل

 0 ني يع وسلا قلك اشن كن

 ولو هدب ككتاب دن دش تشو 2-0
 كم | ل

 ميبسبلا كيال

 ٍباَححْأ كي 5 7 5

 0 ام اذ ثيل تََل

 باعت نو يدؤق يب مز طل ان

 م هدي هَل تح “ ٍباَعْلا م ٍيِْصَخِف ىَوَريو

 كي ]15 ٍرِشْنأَ لع ارح ةثلأ ََلَكا اقف درَط
 جهل 0 و

 2 4 2 دج رولا كلت الح كعك
 رم رع لا رت ا هقرص هو
 2 00 ههنا قع هدانا و

 8 م
 1 ب ودا رام

 د نك َناَك نك هيلع َساّنْلا بل حلو أو بضغن ةدجت
. 

- 



 اما

 نما قو ننال رف وا د '. حوِوُدّسلا
 هل دايو الآ دالي يف لعد َناَ /, هد ماي
 اكو نزل 5| رتل خش هب 2
 نم نو لس ل زم ل قوات

 ُدَحَتَمَ قتلي هدا تور هبي ميلا

 هَ ا وب كلام نم لدعم هَ قل للة َلْسز ثيل كَل * ين دلت هَ اَماّيِإ

 رجلا نم ٌيداَطلا_ ثم ه١ و 1 | 000 ُهَحَمَو ئداطلا يزك نب بيش ١
 ين دايز هم نموت ؛ : حرم هيت تاو :جِراَوَحةَعْبَس
 اَسْبعو نفاَت يكب نبع 0 ير ينل ع ل شالا ةَسلغَت ير يقر نمانناتو يفاطلار خفايا نب ُسِنَع ديوي ُلِمَْو ' يئاظلا رشد نب ٍلاَبَخ

 اني بد ملا
 رو سرح نب دايز 0 كو لت



 زعم

 ٌقَكَّتِإَو اقاّيإو ْمهَنَخ ريما متن الق هذل هلال
 | واتت ل ياخ نوماس نو ان امتنلت
 هَّنْيَب فالتخإلا َه لسا ل 906 ا

 وئلم قرا ات ونلَعْ الأ رت كد هبا َنْئََو
 موت اذه قير طب ٍةَمقَع يف راق اعل ف نئالقلاب

 ةلداق يف 2. ُروُفَي َوُمَو هوُلَتَت ّقَح هوَ و همر < 2 ا تن

 | هوت اود دام 5م خي نزراتن بيل ايزل
 ليوطلا ِهيِكبت هت أ ا

 ٍرْدَّصْلا ِلَع مو وعلا اًدوُج ََوَيمأ

 رئونا لباب رولا راني
 يفر 2 داو ف 5 واحلا 5 دىث ناك

 ٍرْشَح ا . ايو ل اَنلَتَت اني

 رطقلا 46 د

 روزا َيِاَع لرب ال ارح كو :
 نامل يي بم ع راك 4 ا 0 ِتاَيِبأ ين



 ا را
 2 هاَمأ ٍتيَطلا م لو لح نم هد

 د مم موج 0 ري

 يوي هع انْ د مطل منو عرمَس وذو
 بل ' ةَلاَبَت هَ َقَأَو اولاق 5

 لابو بِلا قارح و فو تيتا قراشلا ٌلَسْعَتس 5

 ةرارنم يلب امل يقل دنس لمشتاب عولو
 يب هل هبا ٍضْعَب يبا هَّجوَو

 تاق دبل ةسيس نب بعباح ةَئَوَو "شعل

 لثمن فلتاَمَت اهات ةوعتملٍر يَمحَو رالي نب

 اقف بيل كنب نا اًمهلتَت ٍلَوَت 02
 نيرا لإ هد . ةجتو ناكر بي مهيدي

 بك علو ذَماَمَمْلا ةز مسبب |

 ل كل رش رب همام تا ساكت اك نيل
 َرِهّلِعْلا اوك َتَح ع ني |
 ةّكحّرقأ ا ,ةَماَمث لإ عَ هلأ وُ 20-7



 الهين

 ءزدل نّستتتبل هدي نإ هضم لَ
 ا نراه دمشق لس لأ هو يراك

 0 او نيم تنل

 م اعل لذ اهب كك لب يلق

 زك تل هت تارث 3ك 3 هد دم
 - نك دلك هيل بف رب ريو نب أدي لازم

 قب "ألو كدالاب اطال اَنَدَح اًهيف َتْدَدك

 لايتم ب آل هد بو “ يركب اًهَعَم اهب

 : اهو راب عض يتلا يد نت اوراس ْلَع

 لم 2 اوس راع ملك ف ةازتلا يشيل جيلا 5-2

 يودي مو ا نبأ يا دبع بأ هن سري لاَ

 دات حلم وقل لوشر يدي نت لذي رواد
ضيا يف ةارملا ينمي يذلأ انمأَو نين

 ِهِلَوَأ يف 

 رائيد ْنْسْين ِه ركل يف يسعي يذلا ا

 نيون دبع مل ناب هد ميل تحب

 تاب نب ايزي ٍفْنَلْكِل ايفو اَاَعَع
تارقتلا ع لعشتو نيم امْنلا لتتم هَل

 ” 5 



 ل

 ا

 نإ لاَقَق كلذ ُهَحَلََو هتَحُيَب ىلع اوُمِنَن ه هناي اك 1

 لو اهن ]ب كتذَسَيَو كني ”كنلتأ ”مفش
 اهلا يلا فمع ا يي زيوس تلم

 لإ ٍليِدَج اع هد تاو
 ةكسيف تي جيو اهلي أ ٍتاَتَدَسِيب َتومَرْطَح

 ثقل وف نين دك يف ُلقَْو ردسو ٍناَمَن
 209 نيت 0 6 رمال ف ناك ذك

 يدي دل ىو دفان ان يف

 يبس نأ واق زا ورلا + زلا نبأ لاسم ٍةَتاَدَتِو 5

 نوع طفشت ده 5 مياختأر وال

 ا 2 هْنَج ِءَدَص اكل شل
 تلا مف نب هلأ نب يدلل هِي تا و

 0 رصف يأ دلير بلو لحد ان ١َتلَف
 ةثنإ منح نبأ َباَأَو ”فئاللا لا, ر 3

 انهم ان ثظ َدْني تناك متع 0 هتك ا

 وو *



 |رساب

 زيرطلا ةفيِنحِوَبل رفات ص ااه هَ هَبَرَصَن يطع
 000 اوُلواَنَ م ليعَب 1

 + ةرش لَو 00 06
 تمص تت _ سوف

 00 ب ا فنتك هز ي -

 يون هَ ةباحأ تاع قلم ََقَدَّصلا اودَخأ ا

 راو يب جر اوَُعيَو مْيوُط لأ قناع 0
 لم ]قو مولر ٍمِْيوُط لكاَل رنج ان و

 كلذ عي بما منو 2 يبسو الج ياتو أن

 ليوطلا قدما لان قدا أ بات

 هب نوعي ساوكأب انهن

 ٍرئقلا لإ ليد 4 : ْنأ اوُمِلَع اذار
 يصل قيس لع ْتَّدَس ّْنُم تدل انو

 5 وليام

 ا ٌيلَع َلاَق | “ ريدان هَعِيَب ينعي
 | اة هج هيلي ل ِ 0

 اري لو اًماَتَأ ماقأ اعنف ثيدك ٌوِبََج دارو نوني نا



| 

 كنها مْوَي نيترو نم
 ة بف ثم َتَعَبو م دز و رفة ا روش نيلنيل برأ ان
 ع 0 0 2

 ل هع حجل 0 ١ اهب اَأم َناَْمِر لع يطع بَلْ اج نكات قلق د اج ا 5 00

 كاجو َناَمْمْزُكاَ ٍدلَبْح اَنْبآ 1 0
 0 رولا 2 :لاَتمَو يبات 6 لِيَ ئلقتت رئت لإ َراَص تث ذ ناتشجب َقِملَت اًسْيَجس ِهَيلِإ دع 4 ا نأ لات 0 قي ناب ماو ةكورمْلا ان ُلاَثُي ناك مارد هو نانا ورع بس المر ذكي لك َناَمم لا اع ةَدْنَج ةئليَع

 ٌهْفَحْيَ كرت ديد َلاَقَف مير َنِمزَم ٍفْنَس نم ذم اير وكر لوقت تم ع ارا 20 0  ْةوَُتَتَت ينيد لع ْءِاَُس ان َكاَت



 اساور

 لقلوب موك يف يأَر مُر رم لاَ يم نبأ
 زاك كسَعْو نمو ٌرئاعَت ليلو يتلو

 نأ الممل ولع هاج ّضانأت ٌصاَيْنَتَم
 | و بتال هيب دكا تن ل اىثزمل

 و أ ٌتهيفو رسل تراب بلو دعا
 تالا ا كاك ْنَنا اَهْيَلَع اة تحن ٌضوعَف هل

 لاف راق ِةَرصْبلاٍ يع نبأ دوو نع رن 0

 لوطا ْفَدرَرمْلا
 ميار رب و

 اَنِئاَنح 3| رفدلالاوعْوْدي د
 كن أ ام اَذإ قع تبت

 مد نرسل رات وذ حل تكرت
 ان دام تطأ

 0 َذِإ ىاَبُح تدك
 يملا لاَ

 5 ل

 7 كين ان

 2 ردع َكاَمَّس نقل
1 



 سرس

 ل ثييكتلا عارف نب د «هرد وس لاف مهب رز

 اَحاَّبَصاَنِب لأ ص

 اًحاضو ٌّى يقذ لكش نم لح

 اتاَرسب اب يت“ هّيرْفَم 4
 ل اكل م كل يلب هد ماَنأَو

 ا نت

 ورش ُاَقْيَو ان شَعه حفر : روث نول

 : هل هور يزل ل وذنب دس نأ لمَ ث
 بأ اي مآ لوفي برع هو نبك ل عج رسل ل رو نتي

 نعت د تيلعتلاب 6 دقق روت إم ملل
 ُهَماَمأ 6-2 2 لاب ص ركل نب لس

 اَنْ هَ ندا رت, ِراَمْثَأْلا د لل تأ
 مسمار ةَداَهَشلا ين متت ةاس ا

 كمْ هباَحتأ نم د مو ٌلَوَتعأَو َيْنَّدلاِف ْىَنَك

 مكناَوإ نإ هَدْخراَمَن هعمل لن يلا او
 أ

 ا هع مذ ةَدحي َتَّشَْو هاَّمَمْلا ا اوبحأ واق

 عضو الوز لئاتترث اخ وق 5-6 1



 سوت

3 3 2 2 0 

 يبدو يرسم ونا وسل
 وبما 7 دمت يا

 - نوم 33+ يبو نييدَْعْلا ند ةءاَجج ميزت
 روصيرسصسصم

 ليوطلا 0 'ليتلا أ نب ها

 27 ِط 0 ربسْيقْلا لعل لكل و

 ١ عا ل

 0| لسا هن هنبأ َهجوَو فيطقلاب هد َناَتَأَو

 لَتْفَفِري دوُفلاَب اريل دن م ؛ ٍنيِقا لع

 ٌدَوْلَس ْنْب لام َراَقْن ِد دي رضا مب هاو ملا

 ]ير , ريش
 اَنناَف ئيطتلاب .اًنوَلْسَعَت نإ

 اًيَصْصص م ؟ رولات 5 منع

 حم 3 انج اوئاكتت نإَو

 اتسم ا 52007
 ظفار داود هَل ُلاَثُي 10 كا ا



 ا ت2 نيرا

 ُبْياَميلا تهب رب تراس دق م

 مبا 1 : مالا ذك ب اذا "يابن ف
 نو ةماعلا ون ١ طب أ فاش الآ ملت او
 نم ملَس نب ةراسع ام دما . ندمت اهتذأ يت
 نيرا يف أو ليلا ةراجع فو ةَسيِنَح نب لودلا دلو
 اَتْئَلإ 2 هرج درا :ه '؛

 ارعت ةنوزوجج اننالؤور لركن عا انتالز
 َرْيَع ورحل نمو سْيفْلا دبع تَحََْأَو نتا
 ركنا ْبكأ ُهَدْ مس ِهِتَبراَحَْع د دال

 5 2 ملأ سمي ورا الإ نم
 ديلا ما 0 قام وير

 0 0 و
2 90 

 5 م ص كو هل 0ك ََئ

 هوه . -. 4ك مل 2و
 0007ج” -

 ييردحاو لع فِ كوع هعمل



 . أَيِ بر رَح فو :
 0 خرق بحأ عع هَلأَست 1

 <[ كو ْنلاَقَو اَهَبيَب ٌتمْقَنَف هاعت ك4 اَسَِوْغِإَو
 - ةيونش َلاَكَو هممَتْفُتِرَتَح 32 ةربص

 د تي رئي ردنا لك اي

 رع د | بالاك
 ى 2 راق تقلا 5[ ىف

 0 يرام: ين تانك

00 
 وسم ريل اعوان“

 لماكلا ظ 0
 هع م هام ا

 ثمعد ذ نإ 5 ا - انس

 27 007 و

 اًعْنيلْعَف نيا ُهّنِيالا هن

 لش ب ا ا تك

 ُرَمْفَيِة جان نا 20 أ

 ليوطلا ِرْيَبْرلا با 0 ةئْنج وو تيجو

 ين دا ينزلاب تأ نس يأ لع



 الرغبإ

 نب ابنَ ارا ٍراجتنا قوش ايا لك دش
 يو و 58 7 مالم اروثنم وُدَْم ومو اوس
 ةمسلا .هَدعس أَو وتلا ا هد بق

 يل! لاَ 6-5 هج م لا ل موه
 ةكابنلا يف ناَمعَتلا نب ةَماَدَقَو راو قو سعت

 الد فار يتح لاَقَْو ةئام ا

 ميهحي نرخ بوو د مَ زاجل

 زجرلا هين نإ لوعي بالك لَحَجو 22 0 0 2

 هداَهَسلا اًهّنإ فّيِظَع اًرْيَص
 ذدلزأ فر ام رم 3

 هلي 3 ءلاَبَش 5 نب ةهوخم ول وع أ هن

 هللا لك نب هتيطش موو لك اندر
 هلت يق أب لج و ١ ةَيدِخ
 زرملاو بأ لاكن اهب هلق تو اهل ةَوْخإ نع

 ليوطلا لافت
 همام 2 58 «23

 ميا نش نافلا يع م



 الرو

 10 - ويسر 1 ويا

 هل لات "تان 0 د 507 52 دل
 ا 00 0 9 هما

 ول اولا ار 2 ل هج عا ات

 6 وعل تسرب 5 أذ تك نإ لت يرحل
 1 اكو يراَستالا ت رت نيمو يصل

 7-0 متعب اهي يب يوم كدا
 ضرذدتلا ما قا ةدح هََبَوَف اًهيِلوَحْد عرب ثراتا

 1 غسول نإ لاو ةئاقلَت ِن ناَمْعَتل

 7 ليف نإ يركْسلا فان | مان َلَبُت نا

00 00 

 200 د 1
- 



 ليف

 لي وتس ين كَ ائهَنلا ماتو هباحتتا ب هس
 در ' ُهَباَصْمُأَرْثَكَو سال هان 5-0
 دار ا هلا لو يكبر نيرحملا نب

 مئه قالأ رشم يف 30 جرح رت رييزلا قاب

 نم لال نك يلع فو ميمي ينبض نم غلب
 تسرح ٌرمهسَحبلاَتَو اقف اي ٌريعْلا َنَحَبِر بح
 اتهنكر 7 ب لاا ذا . ةرضبلا ب زرعلا

 م يف نب وا للام ذا 2
 شو 2 ابر تس نهد م ها
 3 اَهبق قربا قا نوكشلا زو يو 2
 راسل ذل ارجع دا مرايا ثولاط
 ذو 3 8 2 > يشل د هذك هلع اوُلَعْجَأَو

 اينوومكيو ضن لأ َنوُلِصَتْعي جودت قل دف

 توا ااو لاخر 50--.
 ةاّمعياب كَم اربح َْرَجو نان يلع كاتضيإب ان

 ا راَمَم فكن ان ريَخو ةَدَج 1

 ووو ار وجعل, 11 لل ودلع



 سس

 با"وععم د تا

 ديم نإ باهظ اكو دَعَا سالم و ٌباَس

 5 لا ريكا ىلع 0 ثراث دع 0

 آو

 لإ ُهَدْجج ْراَصَو هيون رد ف دئيفيلا هسسوتَو هيَ
 بوث يف َوُقَو تولاطوُيأ ف 0

 يكلم ناكز ينهي كو يب 000
 [ف تولاظو با اَمّنِإَو طقوم لابو“ بمس

 ف ضيم ات يب ل

 ُةَكياَبو 2 1 2

 نيل نام رات لير 0 تاب حمم
 اهين َرّمَصَ اكن نا نع 00 ةيدلخ

 الأ هع هديزأ ىئاسيو ا ذل امو تلت سيق
 قيل كلذ يلامس نحف يب 0 217 انناَكُل قب



| 

220 7 2 

 5 5 ا از يا

 0 اعلا نهب مل يرمأ يحلب
 3 رك ءاَسو جالا مايا ين رقت ُلكْفَم لك

 بولس لفكر ل 7 0
 0 دوو تلا نأ يدا ري

 م !اولاَقف ُهّنَع ى :مولاَس كليا بما اً
2 

 مولا نولوفت وقريب ؛ ”متلت عرف اي يل اولاَق
 ب

 تكلا ويحب ميلا تكتل هئالخ



 سمع

 اب و كو ار نأ ٍنوُلَأَسِرسِلا
 95 2 هيوْلا اك تيب اًدإ يم اوي
 لاو ان ر اومألا نمو جذيا نع دان يرق لَم
 3 0 را َلْبَق ٍقرْضْتلاب رفو تنحل
 اتش هنأ ايرطق لذ ذو نس لإ هولا

 ريو ٍلاتْهَص تاني داو تح تان بو ؛ 3
 اير لاك نأ لا ناتي تو يبه
 يأ ورق يداتق قرط ناك لور كلذ
 يَا كك ع ناك لس ُمَعَ لِي لارا

 00 : عدلا ديم برم فرط لَنا نحال

 ف تحسن راو ؛ 3 َناَهَبْس لأ : 3 لراعب
 ٌبْلهتْلاَو رشم راو را ِهَنَس
 َررَرَب يبا دعلاو يدع نب تلا لات يم
 جراوخلا هوجو ف 35 ليلا دبع برم يعشن
 لاي. نمو مئنم اول 0-00 6
 2208 لد لف حرصَسلاب 0 ُداَئبَمَو سراب

 ا ناسا 3 دقو جرس ماحب



 ل 5- محل

 0 نب بدع ديزي نب دايز نم نيزاَم ة ةابفلا ”متسأو

 ص 4

 يلا

 سور 1 و ص
 و 7 دق اونا ذنوب هاج مس 5

 ن 5 01 1 ىف 0 >2

 8-0 كَ 'دوُعَياَب 0 ل
 ىتَح َناَهَبصإ نم 0 ةَماَعَت اني كيو طف اَسَق

 ف 000006 ناس تا َ ا 0

 رو لشن كلت ينشف 0
 راو . ري بديإ لا ظحنأث يلا هَعلباَعَل

 بمن هيلا ةكرفأف رج يي دنع 2 اهعضََي
 0 هم كعب وول و يات يف ِهِلاَتع 2
 7 بلهملا نأ لاكي هلأ فير ل ىلا

 ك١ يقل د 136, هوك لا ةلاكي بل

 لففأ نإ هل َلاَفَف ككلملا دبع اوباك ْدَد نيرا وجو



 سرب

 ِِ كي نا َيِيوَنا أ اع

 اًميِقر اًعلآب يذلا ى أ عبسلام

 لبوقلا ديزي ٍناَنَسَح نبأ َلاَقَو
 عراخب , اًنِِر ودل َراَزَم :ئىَكئَص

 مّوعنلا يشل اَهيف اًنتعلا 0

 ير نيل ناَجْرَ َنلِو
 00 م تو اََعَلْفَأَف 1

 دي يايا اقزو أ 6
 دركي صَفْلا ظاّنَم نب ديِدَُش

 اوس ينم اًيقَس نطو
 "تمارا باتو 0

 كراع رزا انلعت نع
 1ك عي زن أ َككَلْذَو

 0 ورم انو نب لوب [ذإ 2

 ةااجنلا نب يطع يلع نب يَبْرلا لثَك دعب ياو وَ



 اوال

 مهين ٌتصْو ْدَحَمرْشَيَو يلع لت ديلا َلَتتَو لات
 يب يتثالال قو اشي ل ةلذيشتو بل
 تناَدبملا 0 تيرا 7 برأ ردو رْيبْرلا لْخت
 زدات اَنلّوُأ ةَلِيِصَف يف ُهَلَتَق

 ايت تلاه نيل 3

 ٍناَطَش بر قْرل لوي يب :

 يدل تبلل ريع نب ثركل

 52 قئذا قمل
 تنيكسم ا 300

 اًنيمساَي ٍةَببَبَل ف كَ رو

 ٍناَيَحِلَع احلا ُتَدثَآَو
 نيدو ابَسْح اهل دكر را مل

 اًناَبَدْيَد ةّكيتَمْلا ل ند كلو

 بولا اًهِيِحاَوَن يف سم



 2 اَهَبْصضِإ زق
 5 لاو 0 ءاَرو نب
 زصرلا و أ

 ٍراَوْسدْللو روح ام يب 2
 مرات تاك اي 0

 يلح ةرطعم ديرما نب اذ ديم ل ىمكت ٍرراّرَسلا نيم دش 7 2>

 ام نو اي جراوتلا ناك مللتسف بَ هَل
 :وتلا جرطمو أن ذاع ام نونو زفات
 زجرلا 5 لوُقَس

 ٌراَرَلا ريع اانا
 تجميل آول نقع َءاكْرَو َنْب َتاَّتَع ناب م
 نو نبساب اول تألم ايوا دارا 0
 ومو لطاتط جراوتلا عطول ريشا د
 | ااوثتتتا حث كب يدر يقلل 3ك و نعل



 لذ

 حمم مى سيع ٍتوَمْلاِف يأ, ام يأر

 مب ْبَشْوَح عمو بؤت, تاذ َناَوْرَم يرش َلثَو
 رداوج رين يلع 0 ير 0 ةتيرلال َديِزَي
 تورك ب هيلع اج هاه بش سوح رف ٌةَسِرْكِي لاقت
 ل يدين عيدي 206
 ني لصاو هلك يَضْوَسَاَتُع غيظ ٍةيوَق َةْلْعَب
 ةَمرْكِع ايو لصاَوَو ا واَسُم ته باير بر واسم

 لاو لك را ا ٍلِصاَع ةارئاب مهتم
 ٍبَطْوَحِو ليو ' تفصتْن دق كاتو رش كيت
 ل يرمي سبأ

 هيض لاكأو هَنلدلَح يي

 فيرس نك ب
 لماكلا َلاّكَو



 اا4

 نب ٍباَتَع َمَوْفَعِب قع ْنْبْريبْرلا كَرن لّرْنُت ناهبص

 ُلاَتغْيَوِر اما .:5كو ب باجي دع ب
 ص + نزلو ظل ديزي نبك امي مكو يدا
 يكلمْلا دبع رح ُهَعَمرْشْحيلب هَلَوَع 0 يا

 هْيَلإ َدَمكم كلل َبَعَبناَيَو ل ا
 ديول ناك تكي , نبك امو فوك ام بات 5-7

 لا رع 7 0 دنع َنفرفُملا ىو بيرشلاو
 نب يَ اَهيلعو را اونأ راو نإ بفشل
 3 ملا ناز يالا منزن بتيزي رب 5-99

 ُلَكاَم 3 ارب دَوَصُخ اًهَتلع وتو هايف
 نب بَطْوَح دبل زي يدا .نباي يلا ةلكتت هلكت
 سيل ٌراَوَُل1َدَتَو "حلك ولي لَو تف دير
 مشا ثاواص ملا ثأ نب يع ناو بشوَح د

 تار مم يلع هل لاقت دوغ ل ديوي لملم هيلع
 و

 اقاّئتش هب اهبر تبن َتَحبف 2 مننا وي ةّيِقل ةَيراَجيِدْنِع
 ليوطلا ير هيرشي يأ

 ا لك يف اَنْنِظاَوَم

١ 



 اا

 ريد لارض اجر طالع دف ولان ذعلا
 لع ذْثَم ذكموي نجلا دبع يح نما ِدْبَع

 زجرلا 00 لِصْوملا

 ارد اوبس ًَّط راسم عائشلا نإ 3

 20 نيش اَمَوَي
 زجرلا رولات يبو 6 تي ردي لَعَجَو

 0 كاس جا

 0 اذ ودع خت 02 وشل راش
 لاب مولا 2 ةماعلا نرحل وأ رو َل َلاَمِقل

 ل ام زل م ارش
 ارذكَتف كتف شل عراوا أو يار

 ٌركْسَحُم ماَبَفْلاَو وقالو يشل ذي 0
 0 مراوح جو رتل فقل يالطيب

 يع يرقي راحل أَ ةيوكلا لإ عال
 ا روستو رو ل هفْرأ ني ا
 لإ نقف .: نول هت يجيد اوت أو كوم

>. 
- 
 هدب

1 
 ع



 لطول

 قِراَوُطْلَأم وملون اي لأ

 1 0 كن او ددَع ام از هنآ

 و ايري لَ
 ديب تو نب الجم اونو

 ند دزاحلاب 00

 ٌلِشاَر لَراَكُي : معلا ب نمي ةّقرا املا وح َناَكَ

 نا اوفر و 2 داب ّهََتاَتَمريأعبلا دير

 ويرحم

 الربح +وتيعلا ُنِشآو تبع [َمِبَحَو

 الاجماع ريما

 اكَع كلا د فيا, يم ماكو

 لرادسلا ل اج دقو

 ليلا لإ ٍض ع نش ليو ناكل قرئ يوي ؛ باص ْرمَيْرلا بْن * تايب ين
"1 

 رتشلالا نب معرب إو 0-0 ْثَبَس ُهَبْلَكُه ٌكلَقَِكَتُم
50 

 رتاز ٍلصْوملاِب ناك "ريل نب درا لاعب ايري
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 رْسَقْلا يب نضع ةيرازفلا ٍدَيَْم رب ثور اميل
 ناسف نب ناكو ف , ير 0

- 

 ليوطلا رشا َلاَمََت ل ني هلا |
 ع يَ رمَ رص ٍناَيذلا فك

 ليلك ِهْيَلَع فليخي مل طاباتسر

 ةَئْدسَل ِهنالُخْنم تنك لذ

 ريق ءاَمَدِملا ندع ا

 7 0 ا م2 4-3 د

2 6 

 اكتشا ت كتبَ لفل اولاَقَم اَقوُيْيصَس
 و شي ينب_اركب لإ وار [0١ ا

 د ٍلاَعلأ ٍناَنَسِإ ىلع ب 7 عشا

 اادقتب يزكي ةوئلك يكشتو لُئيَرطَتَو راسنا
 ليوطلا 260 ةفأرس ٌلاَمَف هولّتفف



 ااا

 ا كي يك لا
 اولا اثقل ُهَمَجَوَو ٍلييوتلا نع بهل
 7 كلو نقلا لو ع مز تعد

 ةرْمَح ماي يف ْرئَْْكي ياش قاف 0
 َناَمَبْصِإ لإ اًوَسَمَو َناَجَأ اَنأت بلم ْمهلئاَمَت
 وكلام لماع يدل 20
 ةرضا لع زول هكر ثلا نبأ لصوت مو 1
 المل ربا بكم مق منشأ هرم ْزَعَو دوكلاو
 زول أَو را نع ونا دين تر "هز كِزعَي
 2 ثمَعشُم لايف زاوملا لإن راَهبصِإ نم ه َناَع نأ

 روزا لا ا ذع مف هلأ دبع نب 20

 رد نال حاف ْمهَلِتاَحُي لنا
 رو م 5 ياي يلا بنَ

 . ياخ نورت ليتات ف طرد ينفكاك ودَعْلا نم
 امي ناديي بذا هَحسو رس يملا ترو
 وشلاتين هلم ةتاتغأبر زل

 يالا اأو ارادت لإ ويم هَيِناَمْلَكْلا انوتأ



 دلت

 نارششو يحل لك َناَحَناَف َنَم اَن 20 همن 'فاَتكأ
 نوراكو زم ةبل 9 ا ا هزيل را ٌراصو

 نا دوم 0 اج ْهَعَم َناكَو

 ل 0-5 2 دع ا

 لماكلا 2 0 7 8 ب

 اَغاَص و ةاَيلأ 2 2

 هد ا يداك
 او نبأ ريب 0 ا نب 3 دبع لَو

 تل عم م د ايإ
 7 خا 2 يل ها را 0

 بوز هاك لوو هنا هب قتلت رسل
 ةلئْسَمل جرا لاتقل بلهملا هس هيون رتشالا

8 



 للي

 00 ع هر يع 6

 21 ذأ يَ 56 ا مدت ا ا

 وقت ٍلْيَح ف ضف م .نوفصلا يدب د لَو
 0 الطإب "وشم ناك هلال َهَعَبال 0
 هذولي لبق هب لاسم سَ
 تكي ل 0 ع طلح ربإَص

 رئيزلل ةماعلا ني يرطُم ليو نبت 0
 اد رونو هم مولا م لِتاَت ا لَ نأ
 رم َنَعطَو نوعست را ا نب َلِتْقَن ُمَلَتاَتَو

 2 ا مل ايدك 9

 00 رو هل هَقَلَقَت نيب هر لما

 الو يكتب نو هنأ نم "رام دريل

 1 لإ زم بلو بلطف نع ثراأتحلأ
 لْدَسع َنَقْسَسأَك ةقرانلا "د 0 ل

 انك ثلا ند َنودِلَّص ٌلاَجرَو َرَمع 2: د ذأ



 اذا

 دمحم م هباتك هيو ِهبَلَع يذلا ن لهل لإ
 لهل رهاب ريل هد لَو مدت تا
 0 اَم نوُدِقْدَت "4 لكلا باحتمال اَتَو

 2 ل ظ

 هللا رد ككتاَو َكَيْبَك 5 7 2 ا 1 20 هلا مكوه قبيل
 كوع رجلا ل ./ 1 يف َقِلاب تكي تو امِإ ناك

 ةّيوكلا يك ط رم لكك :راتأا 8 ورا 0 ُبلَوبلا عبو هو بعضَ اَسَ
 ريم مو 7 26 راتخلا ازتتن 8
 تلا لور ا ديقخ ورضا لإ ثاني 2ك
 ِفأَو 0 ري و لييزتلا تسيل بأ
 1 أ ها باح َرْم أ َنَدَي يبل

 يفيد 0 رامس افيو اكو ٍجاِيز سَ

 نوما 0 و هطرش قلع [ُداَنبَع لع َتَدُهْلا
 وا ا لاك سرك هذلا يب



1 

9 
 وخال

 جر اولا ىب فلتر ين رن ولآ تا
 0 لو دا دز

 لإ راض ن نم لع از 4 لا نيلي
 يسو نتن نأ 'خلتت كما 5 آل
 كك طراسلاَو وردي ةّتراَجي د اح م و م3

 دك و" يم انيلإو لاجعس برو
 س ف م ارش افا اتنإ مي

 راض و بلا هلت ركفل 2 يلا هلق

 يَ ريا ف ةمقشلا خيتو لين نو َناَجرأ لِ
 ةئكس لاوأ ف هدأ هْنلاِد بَ لبي نم يوكو بلا

 تبكشم بنك نا اي تاكا ذبل َىيبَسو ميس
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 ةيع اجلا فوت :زآ َلاَث ُبَلهملا كو

 راو “ :ضزقتو للا و اهو َتََ
 رجب َنعطَو يي بلا ب املس رتل راو
 لاكمي هذ ضلال نم ا را

 زجرلا 6
 اًبِحاَص بِي ككل ٌريَغ ا

 طيسبلا وحامل برب : رشم ني هللأ ِنْيبمِلَتَت ف ْمهْسْعَبْلاَتو

 مهب طاحلا يربو يل موو
 ردت الو قش "6 ماو اًنم

 اي رجم ها اَنُكَرَت ىتَح ئ

 ٍرْمَحْنُم لام ٌءْدِجَلَدَ 1
 نب ريش دنيا قع تل 21و لت

 ارخص ُدَزَحح ّليِتُي 0 نا دايز

 باّبض نب ليز نب قاسم ب 1 راجل رحت اك

 نيرو ٍوحاَسُم ب يم يب ل ومزيل 7 9
 3 ٍقحاَسُم نت, ثراَح اوخأ
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 هتلا ٍدّيِبعِل انبأ َنَحَأ ت2 نا وس هب سد 21 ب 3 هر و 0
 0 014 2-2 أ نا 0 هه 2

 نيتبا وفد هيلع اَمِلَسُس ةاتأ ْدَثَو هلئففر يشب ب
 "ا 002 م 0 ل >1 ا ل مجس 3

 7 ن بملأ مثلا دنع نب دال هم علب
 يعلو لس هرب نإ مراح ينر رج
 دلا لقا باث <من دلو اتلاف َتَساَكَن

 رخال لْزَتو ِلَحَر سلا هلأ نر الو
 3 ةَكيِرَد اوُراَصَم ٌلحأْلا هن هَمْعَيلا 0
 نوب هنأ ليم ما هنو انوي بيرو
 زهق م 0 ص ٍِ ف وراي

 ال 2 ايف 0 7 5

 تباَوْنو اًهُزِعو ايدل ُفْرَس "مم يع
 زاججلا لأ اًعْجبأ اَم ا ضو رجالا
 ]يلا ِبْلَعملا ف ل اويل 0 زا 0 1

 اهب قير اما

 در نو نارفالا لَتْفت لك

86 
 ١ 2م

2 
 هم



 5 ص فاكوس 4 قاع

 هم انقر 2 اذ
 ةرإم تملا نب اكن رع

 ةينز مرام بلو لص
 درو ترو تب نم يرفعو مارك

 لماكلا هرَحآ ٌلاَثَو

 2 ا : لهما َناكَو اور ءاعتملا غلو نيب

 هه عشنا لإ هباَح نب وك ور نوُحاَنل
 يا هي زن ديول مالا نو هل لوك

 نك ظمأ مو ترا درت ْمهَنَلاَدَِر بَخ 14 س م اور

 سو هوُلَتَفَن يور اودَحَأو اهي هدا وول
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 7 َناَكَو ٍتوُصاَْلا نب راك نري وانا و هيداس 31 أ حراوتلا ماب ماكو

 لإ رتل وب طبتم ةسبرل لكنا كيز كا
 لماكلا ٌرعاشما 7م لامن

 يكل ذك تلا تنأ
 كوست ١ و دن نت َتْنَكْو

 6 رفنت ليف نم 2 | را د ف ا

 ٌلْياَعَجْلاَو م هنَرَد تالوش

 رذاولا يرْفَنسْلا لا تعا َاََو

 0 َباَّذَكلا ولو ندب

 اًراحِج ِةَسِرأ لك يي 1
 قاطع يفرك لع اي
--30 2" 0 2 

 اَهنيَبَو نيت ريو 2 3



 أه

 يلوم فاكشلإلا تلا دبع ِتَفَو ١ك
 تير ابل اًكراَف كو اهيتَأ نوب لاقيَو
 َلاَقن ناك ىقينت اًبرَرَح ليت اجت لرش 0
 رفاولا 5

 هوت ءامد تعلو

 2 ةكشاوم يلع تلو
 يس بله أَو اوُعَجي مسرد لس ناب
 نيس ]اَقن يرسل هو لس ان ب ماَقانِهْيلإ يس ل و

 نَياَخ مودي نوزطتنت ام راو يب ني ن٠
 ّرَكَو ٍلاَتِقَدَعل ِهْيَدَيِبَرتاَيَو م 77 بلبل
 لن فش لالا كات ذر ضل

 ترا وركب نأ هبات رح | ك0 رت
 لدشَكس املا درت لجل عَرْست اع عجن دراج
 كس هرم َناكَو وحامل بر ْيَمُم سن هداني
 َتسَو تمي هس لاوس يف ُهّليقَم َناَكَو وشر سَ
 جراوتلا سيرت سمر بدنا باعت ني لي

 "ا



 اوي يأ ديب نع اوف

 1 رو 00 0 بلا يجب و

0 20 7 

 اًدكَلاََنرراَتلأ بع طَعَوَو رمل رت
 ات دل لو هنت كو ٍةرمأف ةجير 5
 هللا كّيِبَع رو تسلا ارباَضلأ بع موب اشم

 والا .نةئرعو وزنا هلا نتن 3
 141 لكو مَْعو_رئَسي هلأ كس وقل“ يا
 قر لزَن ٍيِبَحَراَسَو لال ب شيرتخلا سي
 وسل 1 لست راوخالا لا, راوتر اَص دو
 مثلا دْيَبْع تعبت كراعتلا داس فارس ارا
 0 ل لاعب / ةرفصيف: لو دراعملا لإ يس 0 21

 ا ا وس 0001
 هم قلب ولو ردو سَ

 15 لها راسو 0 ُهَنبَع لوف
 يس جيلا يراوح لا راَص 0

01 

 يَ ا



 مرعب

 لكَو وكت ككل َكاذ ُهَل اولَعَت ةَّلتاَفْمْلا نم
 لاعبو كَل كاد ٌعاَبْفْلا هل لاقت هِيَ بَ رك
 عاَفْلا هل َلاَغَت 5900 لعام ٠ جات اًضنيأ َلاَس هَ

 0 ا تم 0 َنإَف نيس كاد

 َُك بكف ككياَحْضَأ تايم ع ا َلَسَف اَم َثكل كلو

 شميرح نب هولا ور ُباَتِك لس امي

 عرج ىو الأ دس يأ يأ لهما ب 2 َنِعَتَتلا
 6 6 بله َناَعأو رسلاب رككَصَو ى خلا
 دعو 7 راو لانو: اياب 5 وأ دو

 0 00 امن اونعَبشُي 8 تار
 رك وخاف ثلا نيم اوي

 1 كا كازج ليس :

 26 ِويلَت برا لاق نبل
 ملم داَيمع دف ساَّلأَو

 تبعت 20 دم ٌلاَمْلاَو ْمَسَتْمُم نب دلو
 6 دال لح ص ذا 200 9

 ولا



 مر

 لارياثلا عر م ا ا

 راف ل اوربا لَكَ يلا

 دام نوف َراَو تردد يسم يب كلاسي شوت
 2 0 0 2 2, ءءء 5 2 سب 3+

 ربع مم يأ "ل ثنا لات و طع
 #20 ل و 1 2و

 0 ناد يللا ايلا ملَكف ب

 هنلأ ومي نأ اوُلَمْأو دوو كوَستزأ لك كرم
0 0 1 

 0 0 | ل اند

 بالطب كك اص” ع د ل تو
 00 لا يو كلما نو َتْلن ْنَمَو َكرْسِمِوَم

 كيو تكاد اتم اتم تكن ىينمؤتلا ريل لإ

 ابكت 24م هن اَنْسَْر اَم ُةُئِلْئتَو هيفعتتس ِهّْيَلإ
 أ وانا اَمِلِإ ريو ؛با هذ ا تت

 ا زي بينت نأ كمل لا نا ل
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 هي اوَُطَت <هتراَح م نم فخ خر اولا "ماو
 ٌقِحلَو "هك برت د 56 او وميت الايد
 اني اعمل تقصف متو نو موق دب
 ةُكِراَح فر لكي نبه ءاوبا لات نال
 جلل َهَنَد َنَيَو يتلا كتم + ”ةكيفَس
 جامل لات مكن 0 يشم نان ةّثراَح اي ؛ 5
 ني هسفنب مرن فرج ىلا اهي ”ة/ة:يفتس زذ
 ب اةئيِدطلاٍت لاو حلب هنو د

 "عم نمو ةئراَح قرعو تضرغَو تدَسَ ”اتآ
 َدْغَب نوطاتلا يب يش نب أ دي ماكو اولا

 را نو لوح اَم يبن رئت "راح
 َناَحَو ٌةاَبَح تارغلالإ هوت ْنبأ وو راع
 هلت صا ربكلارشبلا يأ * هناي © ةعاسجج في

 ترب راس رع 20107 7 دقَح ربكالار سفك ان

 َباَوَدَلْل كو 507 هْيِإُس نا < ا !
 دونات رطشلا بنتا: رح هبل وتلا اب
 كمؤت يأ لات نياّثلآ ل اَتَلَك لالا



 0 بير فتي ِر دب نبأ ُهَيراَحَو "تو ءارذلا
 8 2 َهف شيئ ه3 ّنأَو جراف لات ُهَتَيِل م ا

 رئاولا م

 ةاعو نم فرعي لاَ نإ
 ٌراَصْعْنَو ايَنْنلا تكفرتيَو ٠
 قش قو درتي لاتقل 1

 يبات 0 نبأ ال لت كري روم هلا اَذه

 موف نو ةَبيِصَعَو 5 0- بام ةدكو

 0 هذآ كبي لك

 0 مكنش ثيَحَو اوُبِلْوَدَو انتر
 : قر َلاَقَو لماحلا 5

 مكئاهنل سير رايات
 : باومعألا ةضيرف نابل

 0 ا د
 ومس ”ةدالاو نيش
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 ريذتلار ثذْعلشتَو
 ف 9 مشل كل هرلعبل

 رف ثلا 0 ١

 8 3 ا اذ انفع
 ثم نسب هلا لن دحر

 ا رمل آو كَرأ
 7 - و

 كك ملا

 عمك 51

 نان ييتارولا همت ع

 ْتاَْوَأ هيفا رماح نمل

 ناتو ولج دعم هت هيلا

 مثلا ِكّيِبع د 0 : ولأ دبع لَ 0

 20 2 هك ايلا َوو . تويوتا ةعيب

 صك. تك نمنع َككَنَ 7 ب
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 نرحل 72- يلكألا :كذاَم امو انتل تالا َلك لع
 5 0 1 أ نقُمَلاَتَم كن :ةؤاهيب مق ا
 5 4 و رفع “ كا 2 2 هك مَعَ

 2 و دش لش دقو شدا ٍتَبَم يَ وذات

 2و - 1 را 20
 ير 2 َدراَحاَنأ اثنا ١ 7 نأ ةتراَح

 5-3 أ« 0 لآ بت كت

3 

 َ يد نم دهسا 3
1 56 

 ركز ةارمقلاك بالودب
 ام

 7 مس راف نم : يلا و
 باول اج باَتكلا عا |



 5ا/

 لإ ويشمل ل مأ َبّتَكَك ُلَرْنَم 2 َسزّلَن َلاَمِقْلا يَ 2

00 
 عرضا يلا مزبأيلو ث ا رشا ريا رو ظني لكل - بده : 00

 ص ينم لا م #ا ا اع ع ا ذو ا
 اهيل َ هلهعب هذيلا ب 1 ور "أ ٍقيبُع َن 0

 «م3د ا ل ريدا
 دال نب و كولا ةةومعلا يرث

 هقر 2 ااَِتِ هنلأ كيبع د 52 فش وو 2 :

 - 00 -ك لاقيو نام ذاَحأ زاوفلاب مع 1
 ةرضبلا نو ديرب زوالا 1 كي 3 وذي 2» _

 ثأ دسم لأ نعاس امر دب ب "ترحل
 خرم لَكَ ٍ لإ ثنو ذ جرام هين لَض

 دوت نب نت 3 تق اومَجَبقَحل ةيراوتلا نبأ يجدر بف اه ناكَو ريت
 و راتش درت ا نينا شع ربت

 2 7 2 هور 6

 قتلا اكلت نوخاتلا بر يَ نبأ ٍلِإِر دب نبأ معمو
 8 هن يع حي ص 9

 تب 24 2 000 9

 3 برو اسارشوب ةثراخ قا 16 روكتملا
 2 1 ا

 َنولتاَمُي ل لوا ككبشح هَيراَحلاَتَق نأ م
 : ا ا 2 د ايي

 اي تْبَبأ لافف 5008 نحو قَبَتْسأ نسعتلاب
0 



 ياَسمكود اكو ِْيَلَع ٍلَصْي لَ وأ َتاَم نت هَ
 لجيل َلاَقَف ةَسبَح ُهَنَحْل ككل ٍداَيز نب لب امك
 يقدح لاَقَ دايز نب : ١ سيح يش وال عم سون

 والا قا ذذ اك هَ قل جراوفلا ةئظب
 عفان قلو لات “ جر راَوْلاُهتْهَيَو دايز 1 0

 و 3 لو و

 0 ا نحو

 ريش مب نبأ لات يف يفرم آس

 ٍوُحاَمْلا نبأ

 ا 00 يو 2 0
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 نإ جرت رون اهني باب لأ ةعشن 0
 راع رع ثوئادتلا " زاوقألا لإ ةيرَخ خو وأ تفش
 نكمل درا | رب همنا ءاجلاق كِلَمْلا نبع نبأ
 رآها طاق ريف ريح نس دلو عيشم

 وس فيس رع لَخ ُتكلاَم اَي هَ لاقت ءوَبص لئلا
 : رأت اك اي ٌتِلاَم ٌلاَفَت نكتب
 نع يورو "كتم لام ف ق3
 مانا اوال نا بح لاك ةةَرْبَس يأ نيب دورات
 ور نوط دمار ل هع 000 + احس

 دي يا اوظسسو أوض ا درعتسأ ل ”هئسح

 جرار ري ضاقت تورت الع وبا

 20 ٍقأَعَو هر 00 : هلا
 0 مذ نب ماش 42 2

 0 وقومي ذا مفر 0 وف 7

 0 6-0 هايدعا اًبوُمَدَاَقَن 7 َاَوَح

 قرزالا تاَمو لاَ 0

 عا وفا مدقق اًكِلاَص اًنيَيَس دّئاَعَر َناَثَو عِناَن

00 



 اين

 . هلا نوح املا نب هثلأ َكّيَبع مهب ٠ ذكرارالا تم 8 01 مس 1 اه دمع يت و
 0 بَ 0 َءاَنحلا ويش اوشن و مدح ا لت

 ه_ نوحاتلا بريمر هير ورحل تارت ر ذب نب َةَنرإَح َ 0 مم شاتاي اعيد لق شير فيِلَح

000 0
 00 

0 7 0 

 قرأ را دون دحإلا ٌلاَقَو 01 3 يِذْلاَرْعْشلا

 كب | . هيريرا فر ياككلا لأ نوم نوزتك

 ملتي دعت لولا نور و ٌلترَفلا

 0 وا نا 1 اًرمِءوبأ َتَدَح ٌتنُباَدَمْلا لاَفَو “ ”ةّجح

 َنالْيَجِن للا ني ٍنَع بيب نون, ِث : ككلملا ْدَبَع هني دو
 ا ُلْبَق ٍقّررألا ب هات يناتأ اق تيوتا رزق بأ
 00 لل تل 2 ولا نيب ل لاقت مخ

 0 اًويِحأَو هيلا انام 0 ها ريب اًمهاعم
 هم ريتص ص ص

 تأ ثور فَ جور لا تسي تي حار اتم تلقنلاث 2-0
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 يس نأَو فم الأ رباع زتتو ةريتس نهد
 0 انلأ لاقن بولا ب لام هدي ظشتَب ل اّنم ام رو الإ نوع اواو اتقن لَ
 اتقن ال مهضْعَب اشو 0 _ همام نوبل

 اوضح لت لن نأ اقتل عبرت
 6 اكو هدانا ب لكم 1

 50 0 يملا لاق “ َناّيْبَصَلاَلْثْعَيو
 يشكل الات قلن امن يبأ نب َنْشويَو دِلاَآَو سنبَ
 ويقف مشو مو اج بيج ُهَباَححَمآَو اًعناَن قرْصملا لكأ ف 0
 هَل دع قررا لول اهتم ونجم 0

 راو دايز ينبآ برص دعب كلو 2 ِثراَصْلا

 ْهئاَضِتراب ريل مشا دم اوبن 0
 َهاَئُصْل عم كت هو نت يب يش ذي دق اكتم ايكيا هَلَرَع "كس ُهَكبقأَف اي

 نن رثؤت نأ فكرت : تشو دبس قم وثكفناك
 طيلس ىنب بدا مدا امير ْونَلَع ٍةرسَل

1 
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 ريق لك هدوزغم ف ْوَمْل

 ا رمش و ذي

 َلَرَتْع رة نب نزع لو “ ٍتاَيَبأ ف
52 000 00 

 1 2 ع ب هاب

 00 تك 15 ذيل راو
 قر دلا يوب نب دس ا ةوُننَدَف هب أوَضَم

2 0 0 

 يي ل راما ان يرق 2

 0 00 2 هثنأ نم
 ل 9 ا 8 هس اًنْحََح

 ع رطل تان ع يف 1 يو اق 0

 648 : هج اتي عم اذن ا” اراش> فانبقل
 - 1 اوم عع 007 كا لك ةنام 00 ردا

200-01 
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 ُهَباَص نيمار ريم كَل
 م نونملا بير

 200اع س 31ه هب

 ةراشكو بؤ راما ب راني تع تا و

 طيس هينت قرزالا نبأ مم ىوسإت 3١ ثراحلا نب ناو
 *دَعَسأَ اَنارْمِع نتي 2

 ا ين هلاك نرارشع اكو

 : هقررمل اًراَرسإَو اره وعدي
 7 لمع ا د َداَهش

 5 18 0 تل هنب 10017 ص

 روما مر 1 ا

 ربل وَ رو زكريا باك أ 0

 رمح :: طخ أ نأ علب نست تا
 ليوطتا لاقت يْويَسلا بكف ني "تراك ' داكن يبل

 : اَمَشَو واطي لأ ذك را

 0 يل و
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 . انك َناَخ شرف مش دار

 ِديِشْلا تيما يف ّرعلا بد

 اسكن يَ 2 بر املأ امو

 دورا كنية ديد 1

 امام "دي أدع م الغ
 ودن  92

 ليلتلا يتتلا ب 0

 06 3 ا

 0 تاَهتبالا فار .

 قال ويزان تقم يف مارس ئس لات

 هني يف نيام َرْيَع تام لَ
 ها

 ا 0 3
منح ْتومْلاَو

 032 

 0 هب س7 1

 لماكلا
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 تم
 ا 2 200 8 ملف

 0غ ردت تارت داع نانو الن
 2 ءارعشلاض عب لاثَو ذم ب ءاوه تح رفض يبل

 لج يف ٌرْظْنَي اجت و
 اًماَحإ ”ةّيزاطر درا ويش

 رب باج او ٍسْيَمَع سس ' ملشسم فرم

 ا

 يل 5 0

 انيرج اولتث اقر
 دابا ندع بالود

 .اظاعملا ريحا اوزَبص ف و

 دوْسْْلا نجع 0 3 3

 5 ا يوت

 ٍديِلأ لعل صال هَل
 6م



 / م

 رولا ةيتنلو قريت ديس نيد مويأ ٌراَضَو

 يرش و 0 ديب تاكو“ ارجل ىو مواسي
 لْبَع ٍيَبَع مي ٍلاَص َلاَعَنِر مْ قلك زاوفالاب نوشاملا
 ري يهل ه | ملأ

 , ديال ايل يف تاب كر
 ار

 اَهَمْجَو ِْطْلَأَمْوَ يف َكرمَعل

 ِرِطَح ريت قا ا 2

 لأَف ن ا 3 0

 ميل 0 نم انام

 1 صال و تويز ينل اثر

 2 ىئمه 0
 ما نع عا 21 ٠6 ه2 م

 - لَو رطرفعم أىب ب اكو



 ملا/

 و

 لاب اس ٍسودَسِنماَي لاَفَو سوِدَس يب مل
 اًنعاَرس أ كت 1-5 و كلم جولطاب و الأواق
 هو 0-0 60 ص ةءاطب شو راَثلاِ ل
 وبا ]تق ني .جراوملاب ماكو قا منا لتعَف

 ظلت وشال 00 ثلا كيب!

 َنَخْنأَو لِ هش اًمْوَي رش هوم نب مر مهلتاقت
 تأ 0 ب بات نب مالا هيل

 7 ل ذم ا 00

 20000 كت ياي +قاَدْعلا
 رذَي نب تاس ام طبة

 ب بلس اقل 00
 ل 0 مع ثراَحلأ
 ةجدكتلا لح ؟ لا ل اطلت

 و و 1 _ و دي يجلب
4 
0 

 9 بف
 يبي نحل هَلظَمَح ْنب َعْعَ د ليمون فعن
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 َممْحآَو هَل اوُحَراَسَتت د رسال ثيل رورو و مداه
 رب هنلأ دبع ل دوو مكون 91 رع

 زر نيم ن مليم ويلك هك ثراقل
 | اري ريت د تع رن بسوخوت ةكمو وت

00 
 بذل رح اند نإ باتلااهْبأ 'ميش يللا
 | يلع انزل ن اموت قريش اجت َةَّصْفْلاِب "و
 نوم دقي اًمَنِإَو ا فارظأ :قش اتم اَك

 '0 را حن ايات َنْوَقْليَو 00
 ةمانجب مَع قرف ربيرف نو تصنيف هَل نو
 مانو زال اسنان يقلك ُهَحَم يفت نعم ع

 وو فم نب ليس لفت اوذتقنأذ 2اس
 ورثت ني ير مكرم تلت 0 7

 دبع م لباب ه عذَي دج مدل ّوكو ٌمواَدْعلأ

 تلال و دب هَباَحْحأَو .اهيانلتاتن رهن 0 نول
 رميت يفتك يو نلتق تا
 مهكر رف سو دس فب نب ٌلاَجرَرِقْفَو جراوتلاِيلَع
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 0 أ بالود م : وب اَمْتَدِهَش ْوَلَك

 0 0 _ ترمأ ا
 1و يركب دامني ْتفُط تف و

 عه 2 نرخ 1 ل
 اسي ابسط ا

 ٌءَدْعَبَشْنَحب ميل اوَعَ كن . ةرصبلا ]ك 1 هَ نع

 ول ام فهلا ذب راح م

 زجبرلا ِداَحماِل لاقت مهب هل ةتاطخك دك ٌفَرَع
 اوعدك ف يَ 2: حو اوبلودو ١ ورك

 ير سينام ىتشلو دلل للا 226

 ل نوع اوثمنكتاو مو 0
 3 امل بئس َعَو ' يزيركلا سيب ٍَ
 نو هد ,َنأَذ 7 زر نب وفات لوُق 8
 سيل نأ بنشلاَلإ وعر ذ ٍضاَرْعِتْسْلاَو لكَفلا
 كمال ٌكيِْوُدَعْلا ادهم نوي م او اَنسْيَبَسيل ائاَعَ
 ثلا لاَقَف رض الا َثداَعو ل ف 7

 سا اس بتل كتم هه



 ٌلاَّقلا اوُبَص تنادي دودَح ئاَمد محَص ِهّنلأ

 2 0 هلا 36 ةتاتالا هو ىلع اكان
 تعي لت و راَديإ را و و

 ا ري اوربا لإ ةادؤس ذماَماَلآَو ُهلاَم
 را / هرقو اَنْدَدَح لاق وردا ميجا 0

 ويح اعنا قرر لأ ب : مان بامتأ 3م

 ل زاوملا يلب توتا ريع ا 1
 َناثَو رم وب هثلأ كيَبَع تح نك

 0 هلا ديب شرم هبل هم
 ُةّيْرَف و بالودب فيتلت شَجِف و ثلا ديم نبأ

 َلِتْقَو هشيم ِرْهَو . حش ل زاوفألا قوس َنوُذ
 نب أَو ا كد ريل سن مهن
 يأ دك دير عر لا ا

 يف جرح قرر ْ : ام ولأ 1 بس ع هيفي

 ا تاه 7 ا , ذا كاس دبر
 هرج اوم دهم قرضا ل أ نو , نال 1 ةعبس ف َ ا

 هل هيد د 21ه
 2 نوبل هس :نبأ ٌَلاَّمَت دولَتَفَو



 رو

 ٌضاَرستْسإلا *ك/و ادع ْسعَت_لتظألا كمرجع 8 ومو
 لماكلا 0 1 2 رسال

 - ومص ر

 2 ادكلا ةعيشو 2 نبأ
 _ راو نيل ناالا ان

 اميل 29 2222 0 لكما * هت 0 دنت
 لاحم "هنا ام سه 2 ا هَللاََت يكرس

 ربت تاكذ نو ل يا
 لوسي َودَعل ادعو هواك مالا ادم رش نإ
 اًنِموَف طحنا 00 5 ا

 اًساوئثو وع هد اوك از شون
 را 1 ايا , لون

 02 ير فشسلاو صاب 01 ها ةَدْجحَو
 آب , ِدَّقَعْلا ٍلَع ”هنداَهش ِهْيَلَع نو و 9 فا

 و

 0 لاتلا لك ا



 را

 يذلا َدَعتَو ول َندْؤُِل بلرشالا نو َنوُرْذَعل اجو
 ةَحِساَو للا ير فكك أضاْلا يب ح 6-0-2000 اوُلاَعَك تعش 00 ةلوُسَرو هلا وبَدُت

 ٍرْمَبرلا ب ه مكي دبع منك و اب اوجاع
 ال نلف يلون دنا ُمَل لوُقَبَو ورم لإ هود
 0 هلم دلل لو وب

 0 أ هه نيت دلو كاب يوت

 ٌلومالَو زيملا ِهَنلإ يذل هنأ نتف هاَبراَسو هَنَعْبَ

 2 ا راي اق 7

 تلا ل هرشب وبلا 0 عسي مرق
 |بيبصأ نو ٌماَبْمَ يي اا

 2 ا "هياكل نق عا
 هلأ دبع باح انأ منَ صيف نب كيم باح
 ٍةَرْفَصِل ةَّيرْفْص اوس * امنِإَو بيتل أ راَفَصِ بأ



 م

 لا وت _- ُهُباَحْمأَو يربو ةماعلا هنن

 م لاس تلو ناك َضاَبأب لزَتَو ق درر لأ

 ندي اوم , وعل وت هبات دقو مر

 دير ب ةبقم نبل َيَكْلاِنبلْوفَو “ تولع
 36 9اققاٍلهط ولو دف هكا
 ل لاق ْنكَو_ر لحب ني ملِإَس ُلاَقْبَو

 وم فقل لي ٍنِزاَمينَب ل 0-0 * خنت 2 00 ف

 00-5 ةوماكي ابا عذات لا هد د 2 و

 ُهثِإ َلاَثَو َثَدَحأ اَم امرت لو لولا وو نب ناك

 او ب مكنون عسا را كل اذ

 يلا رب ترثياقلاي وشي "4 وو لجأ تلك

 لون لإ دلال يبس ين نودع اوريرعلا لو أ رب 1

 انبات 0 9 تقل 2- د هذآ دعو -

 و 0 وا

 و لَجَلاَمن 151 اقسم ل لو دُهَع

6 



 م

 ويبِبتلا روشلملا ون و

 0 أَو ا رول

 اوين نوير م -

: 0 0 
 بلو اذحأ نب

 ض م 3 اد
 اتل لادا لتتو

 ٌلاَقَت سل ع 5 الع

 ل 0

 ظ
7 0 

 وان لاَ

 ل -- 5 : د 00 ولي مق و * اق ارب كل

3 

 ككاو ”
 7 اا

0 0 5 

9 
 ول رعب ير يو و 0 ٍ (ٍ : 3 يروا اص ٍ 2

 اوك تو 0 0 ع 0

0 
 اوبَذَل نيد 0

 برارخغ < هنأ
 مدل رم 2 1 ّ ْ

 0 فتشت 4
 لا

 7 3الاه را ب
 راد هدا

 ا ئسا *ن قيل

 1 راد و مات

0 

 اضف موت ا ا داب ٍن امض اقم ا 0 5 ينو 716



>, 

 لق نم لو ذا عفت 50
 وئادنلا روب تِلَع سلا و 0ك ا ا در دري 7

 فو نيب هجوم دي لاَ ا 0 ٍِ لا ١ لذ

 0 لمت 0 كا هنأ يب م 0112 05 1 2 8 و نا دص ص 1 ١

 < و “ب 1 اع 0و قر ا

 ع 00 2 رن 0 0 0 0 ا 9
 م

9 
 َض

2 
7 

 2 ا 2 ١ رع ع كف ١

 0م ع
 راوفاالإ اورَعَو ديجي رعي يذلا بالا دب نب ثراؤلا ربل وَ نيب تراحم نب هذلا دبع ط) قصب



 ا

 : ا ا ا ص ه ات لا عل 2

 ةيوعم نب تيزي توم نب امض

 ُلَعََمَو نور 0

 ا

 ضار اب يَ 0 0 ف
 و تلا تَدْحاَدِر لَعِشس 4 َوَم ناو

 نكي لاع تدل لقو :رؤلا كي تنبات يا
 لاقت لبا ل ضأَو نإ ار نيدكلا ملمع

2 4_4 2 

 مكرم ملم من : 1

 نفع اوُعَفَو مم الك جاو ل

 جرت نسب نم قل نببأ راو هب

 ةمتبخ عراوخلا يار هنأ لجبل ٍداَي 2
 يو د أ كسب 1 مل ٌلاََف
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 م 84 ف رت ةنظب 3 وي

 و 1 0

 3 2 ا 3 5 8 ل
 ا 00 مدارج لق ع 7 نوي ريك م

 زو دبع جوَرَو اا داق 0
 ا 3 06 01

 1 ب دَساَعَو 0

 امو اًرْذَنِمو َريبزلا و اَهتْخأ لع َقلَخ م داك ا اًمذنمو 2
 مك وحلا حج ديم ضان أ - كل ِدْبَع : هر



 ن0

© 
6 

 يمياّرلا لاَكَو

2 

7 

شا تأ تأ م
 م رب 

دام نر نووزش تخت
 ةةرتخا 

عيِرَس انوع نا
 ايل بايقسأك [

 مص ْنو داوي نحب
 او ذإ ماَوَعلا نب انحارا

0 

تك فان
 يلب 

1 



 ت5

 را 1
 رونا 01115 هت جلس دي ل6 205م

 0 : 0 كاسح 2 تاق ل

 اتعطأر انكوع رسم نأ لاك ُحوعْلاَو ليلا اهم

 تاون نر فزت زيبا كيو أنَ تكبر
 هل ٌتَرلطْعَأَ تول ِهّلاَوَف علو للا

 بام م 7 0 0-8-

 ُلاَقَو 000116 هن” ايف لوقلا كون

 رو ريا كف ل



 م ص 7 2م

 "0 تاكل 01 تلولا يشن لاكن اونكفت 2
 م و 00 20--- 6 5 و هيف م م 1 اد
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 ريئئزلا سباب مال ٌلَتاَكَو شا كانو ١ يي

 زجرلا وفي وو هَل لَم وأ
 32 22 2 لتر
 ةوزرع انو رثتللا نب انتو ناوْفَس ال
 ًاكهيرض د يرض ند حاير اير يب ْنْب هاطع لمأَو ُريَإلاو
 جت يزل ني( لتقم كلبا دنع ولم اعل لق ادت
 يأت ْن حرم َدَحْلَو ِهتَعيصَت نَا ضر 2

 2 تاَوُضال م
 لشئون اوقكي 3 كيفيت اني جاتا

 اةاج ءوقا يفت يب تلك موتلا انوعَدم نفذ
 مط ب

 هع 2 2 3 © 00 عم 2 1370 ا ىو وم

 ٍةَفْجْلم مَ أَتَدَوَو لاَ هطيِطغ تدرس ل



 انه

 اًهاَوَص نو ديلا هي
 اوتو مف دلل أويس
 اثاؤم_مكاَوِسَو |واصت 7 :١

 دل ا
 مذكر فوُيّشلاب مكْلَمأ هلا

 فالآ ةَرَشَعٍر يلا نبأ ٍلاَم تيب ف جا 0 َدَجَوَو اولاك

 نام كل ذضأك كلا تي تيب نه َكوُلَدَحَدَك َرماَثلا نإ
 الق انآ انمأَم در ْن اتا كسل دخل اَقَت 0

 نشات تراَخا هل َكاَتَو ' مهناَمأ ين يلإ هج

 مْوَفلا َراَمأ تلقوا طقلاو انما ٌعاَمْفْل َوْكَوَ ا

 عت للآلات هاي كلاب نك

 0 توم نإ ل قكتتو ادم لو يل هدم
 وكنشم راو 4 دنا تبع كلل“ لذي آناَيَح

 بلا كعب ةرْمَع قو "أك جان نو ناتتالا

 ريل ميل ذل نبع لَن داب هذلأ دبع وب بيبخو
 ىلا تحل اوي الك بصف بعدت لإ تن كل

 لوس د



 يلع *ةلزاث ٌيِراَضْحْلآ أذ َناَكَو هَلَتَقَ هّلكَتَ َيِرَمتا | تس و || سوا مس ع 6 ب هر 2 5 وم هب ه

 يدع نس فريز . ب كيم نب اعلا ىل نب ميت
 طرقنو سالو يسار ةئستو ارذب دير
 | نك هكا لاو الس هتلر 34

 0 دوم قبل لإ رثمزلا نبأ نم باتي يراَست

 كسلا منو ب دوز نب تيرللا يب تيزي نب سَوَح
 اًمهيوتس ذا اًوُرلاض حبلاَتَو ' َفراَسْالا َلَتَتَو ُهْلَثَم 20

 ترب لف ديزي نا طَلَع كلو طش ثلا نب فيز

 م عبو 3 ا ا :زيزلا ُهَلَتَكٍب َحَسُمر ا ين

 بتم ايلا ريل 2
 تفر راو الإ رس نبأ نيالا ا اتت علال

 قينجتل اب هاَيَرو ُهَرَصَحَو ةَكَمْمِدتَ لكي هع ٌهَعَم
 6 26 1 لآ :

 كت زل ذك ا 507
 اًئاَيئد 00 ع 2

 رب "كتئالخإو 06



 مع نبا هَل لَكَ امري م الّضلأ بترا رَخأَو اوُناَق

 : زر نآ نطو هويت« نإ
 لق كعب نم اص أ هلَّلاَعَم هت ع بس كلذ َناَكَد

 رجا ثول لاَقَو ا 0
 ماجا ]تقم انبي : +
 ءانص تو رتل يك

 ءاَجَحْأ م فنْزَعَجرتَح
 اتعأ سالي فَصُم سب

 نبي ةالتعَلتاَق وناقد و حظرا قيلت
 مثلا ٍدْبَعِل ورع لَكَ اولاف ريب نأ من جاك ب

 6-00-200 نادال إ ع 5 ذاع َتْكاَعَد نك
 ا اسم ةمياولا سك 0 زيكو ادا ىو تن * لب أ

 210 مالم لع مسا ماا د تو
 لاَ 00 تام ربحا َلْثِم , نر كنا لا
 ٍقتاَرعلا لقا يل بعشن بيسر 90
 لج 7 مهنا هبات ب كم او هما نوعي

 َنَخَأَف وام برشيد هزت انستا م 0



 1 0 ده تبل ودرج اسير آر تملا ب 3 - 2 سس ىف
0 

3 
2 
2 0 

1 0 
 0 3 0 هلأ يب انو ١  3-0كيكو ١ 20

 رسل 1 ' ٌهَتْرَح يأ نكلتبلا دب
 00 نإ نا َلِقسَوَي
 زجرلا 10

 هك 5 ركانآَت

 ٍدُُّعَق دو لك نب 0

 2 كك 5 هور لتاَتَو لاَ
 اَدْيَع لإ نوُير احلل ل ظ

 اسفي الإَبْموملا حقب نم
 ليلا 0 را الا

 اَنيذوم نشك لاَع ام اذ لدي 1
 انو اناَيِيِوَحْعَي يوما ير

 اما يم 0 0 ل
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 ل مس رس ١ ان حت

 - دك كلا 5 وو 8
 20 ىيح َّ كيتو! 1 ى رف 37

 ل أع
 نحل الك ةييدقلا و 5 رح انأ 2“ داس

 ل 2 لّسح 2 82
 مهبف َسيسْؤنْا ريم هاب و ينيب ناك ام اكو 07 هل هر كر هك

 ةكرو اهب ودب اداَْلِر اميل فول فم هيلع
 « وق اوت ربو لكزز نووي تيب نك

 همام ترا ٌلاَقَت ُِلْوَق هثلا دب ٍدْنَع َىَبَربإَجَوَلَب
 -_ 5 اة كأم لاَث ام م نوري لاق
 1 َىَبآ متل لمَق اتبل يادي 06

 كح ثقوب يتب هيتس
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 رقاد اهلك دقت هج 1 رو دلع
 يديك ب ىلا دبع دبع بت مَن ُلاَقُيَو * عيان

 هرم

 0 1 مد زن عدس اهِئاَكِبز ل 3

 َىَلدصْس] 0 اكو < هيَ يئن

 كو نامل راتفأ اق ؛ وِفان
 نبضي ب ءدلأ دبع ْءَني دل لع قلع ىلع ةئكدلإ
 00 فاسو ْبَع نب بِلا شد سرك

 دو رتنألا يارا ثم ص 3 ضل ٍ 3 يورو
 3 مَع فاعس . و ليلا دن لإ تح هيَسعَكلا

 مشو يف نب هللا دن دمع كن ةكيدملالَعو رميا نس ملا
 4 | أت كلا ِدَبَع مب هين 90

 | ا 7 وما هْيَلَع هل نوكت
 اك نيك نت هللا دعت هني فلس

 رار ناو لو ماك هت 22-5 ضيوف نب تملأ قمل نم ُهَتلَعْسأ رولا دب
 ا

 اقاوزم
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 هل اَتن ليدتقكاطاقلا تأ نإ رضا ست
 كم اع ناظم ب حشد ثبت
 ا 1 يأ اوُذكت نقل َتدَدَصْراَن كاب اولكت
 باجل عم اح يدتاولا لات 5 ١ اول راَسمْنألاَو

 و قالا نو مارخل نضال 00
 نيج كلا دبع اكو و قس المْلاو هاكم يار هكر

 م 2000 ٍدِبَكِلاَنِقلْهَسَعَب .
 ةئيربما لإ د الر متن ١ اًماّيإي تيا ديد 3

 نبع نب عفاث نإ سيلا كَ ه3: ىلع لع
 اًرئهَس اهب مان تيدا مِرَكاَتَلت ا

 ”ثنأ1َتَو نهب تو اهلقأ لإ َهاَمّساَف 2

 ِدْبَعِوب اَج َنَي مَتْحَو ناَمْتَع نبمؤملاِر يول هَل
 مذاب لَعْفِب امك نيرا وق يِدّيأَو س و
 َدكِلدَو رولا لع وب امك هك 0

 ُهَلَثَمْمآ َركُذ ِن هْيَلَع كلعلا ِدْبَع رب باتل دورؤل
 ٍرْيَبْرلا هللا كَم هيلع اهاَنَب يذلا فان

 دك ذ َدَعَب ل اوني كلما ُنْبَع َناَكُم لوفاة راَصج دعب
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 “4 تم 2 - و

 عركد ل مهفاَسسأ او“ ٍمَدَتو ا ع اذإ ءوش لِي
 حرب ةورعرييرلا نب شا دع َمَم ٌلِتُت ىدِقاوْلا ل اَتو
 تار ةنركور دبزلا نب هدلأ ليَ
 وفصول دبع هدب جارجو تامر يلا نبأ

 * يودع عيطم ب واد مويا هيأ ب 71

 ممتعا اَتحْلآ َصو ةكرتألا َدْعَ اج
 سان كلك جوزك لاقت هتف ث 0

 لصف كتاَدمأ ياو و َكداَيِوأ واي نك نإ نأ
 تعب | همز وت ةَراَمْعَو “ َراَّثلا كتم امر ©

 َناوَْصِب لا دبور يلا نب هللا بمس وو ف
 “ اهب. تميت تيدا ل رم سرح در وربع نيب راو
 َناَوْنّص نأ أر يار اكل كازرلا وتحل نحت 0
 مشروعا انا جرن نكي ألا

 ص هم «* 2

 تفر ييزلا ا لّكقم يا دل ل تراسل

 0 ٌراقَم سياح انا أ

 ِمموُقْلِل ةَسّتِذ 06 3 ل رجلان ُهَوُدَعِوْبَلَ 000/1
 يس رع لاك د ا 2 * تيبئاطلا
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 دي كسي ةوُمُْدَحَ ان ابك تيكا
 ككلتلا َتْبَعَوَلَبو ' ٍداَصروب ىيبلاظلل هنأ نإ جايا
 ةكنألو كلام لإ تكن "انتو ةثفب جات

 1 ٌيِدَتاَوْلا لاو "واصلا -_

 ةئيِرْلآ سف سلاح اًنغيِدَص هَل َناَكَو كيلا

 نأ َداَرأَك ةنم 0 هلو ككلتلا نبع َككَشسَتَ تكتم
 0 أو وق نت توم تك
 راك قس ل ةهل_ضرعتلا رت يف واح

 َنْميَو هلأ نيب : 1 نلت 0

 ْنَكَو يدتاوْلا اع “ ورع هلع كَصَو ٍلرتأَف هيف
 ف آو و "دبع ِدْسْلَع لص اع َورْعَو لو هت 1

 كح 2 ٍراَْرلا ناك يداولا لزم “ تمي
 و كر اكو ْيِلَع كم دلل بو نتن معآ

 م

 م01 ا ا وع هلاَرْسِإب سنو
 بن 0 2 0 1 2

2 



 برع

 دو هوي دع حس خي فيا

 00 وش 0 حر هاون
 1 0 اًسلَسُم َكوَلَتَت

 : طق اهي انو يت اوك كرمت

 ىلع ا ل 09 8 0

 ةّياَور مكب فو ناضل 0 1 أَ و ٍقَح

 يأ َْيِك َلاَكَت احنا ىلَع تق و 2 هنأ يدي
 قلاع ]يابا يؤ ني واق قرش
 كنت | ار اولا هنو اذ ثنا ]عجيل

 دال هيف دري نمو ّزمَو لج هئنألاَبَو تيبْلاِف 2
 ل هر تا ودل تامعذ وا هك

 مالتإإاز دووم لَو 3 ََّفل تنَذُك ُتملاَف ب تاقَحلا ظ

 نقل دلو وي اوربت نوما هب َرْسُف ةَئيِدقلا
 0 ككاو تأ ترس

 َىَوَسَت اًماَوَق اًماَوَس ناك ُفَقَل ]و َفكِباَحْمَأ نيو د َدكنيدبَح

 مال



 م

 ' هور هْيلَميدَسو هنو ةكستتتلت اوف ضخ
 2 بأ ياَيحلا بلص اك اع نع ثينئدتلا

 ١ ةيرعف :راكبلأ بلو ل “اَِم ا 2 1
 :ىب امها هّنلا ُدبَعَلتك امل ديِحأ مم ناك وم
 كن ُهَّنِكلو بوف مل ُهّسِإ ِهيلِإ بكت برَعَو سأل آَم
 2070 نإ ام ُهنَللَحَو ُهُثَنَمآ يو : اًعياَبم

 او دن وأ وفل ةفوركو ايا

 ين بثكْلا باتل رثكأ ةتاوع لاق لام ةييئاَدتلا “
 ورم ميل ةَسِيع نأ كلنا نب محو
 6« 570 و و دق نم لمِلنلا سني

 ا ورم نر ُلاَقُيَو ئاَدَلا فكرا لاَ
 اني را اجل َتاَمٍِقَيَحَرَبَص ع رِهَص م مولَحب
 ># مدت نأ لاقت لكلا اذ هي فول
 3 وقح 2 22

 ما كلك اًمَفِر كب وأ لاق اوي َلاَعَ مجتلا و
 ا لركن نيام َدَنِياصفاَتُم ينكنأ ككل
 كنتي تانبلا يأ دنا ز يات وانو كَل د 4 وت

 أ



 3م

 ل دق مت اهم نطق قت و
 نت كلتلا ِدّبَعِع رسولا نب ه هنلأ ِدْبَع لخَعي جالا لس

 ا اال( لج لخص تيئخل نووتم د
 اال رى و هكر 0 هنَْلَع 0

 يلع ةَسلجاو هفداَعو هب َحَرَو كليا دبع هيلع در

 ليوطلا 0 رع

 ا 56 :

 ان "نإ ةَيرم لاقت هوم ا دلل

 هَمِحي لت َلاَث لكن او كلتا ْدْبَم َلاَمَق نارك
 + نم ةورعاقت "نجت يل د مديح ملل

 558- لات ها تك بل

 د زو كاكا قل تل ا
 َةَكَم لإ اَسِحإَر بالا ية َناَكَ هن

 تبع رب هلت يك هن 0
 هلت »4 لك بام اعلق هتلسفك هدأ لإ اهب ثتكو
 هنأ ثنكت مقفل أ ايرراتفا لربات
 هلت نا هحلعأ َْمَلَو نوُيسلاب عي هَتمإِلَر ردن



 ل

 تنيلك ماتبي *إ ككزيبغت ذعت اكبب بن نات

 هالات ينل 0 َفاطن اب عِش
 يناَطِنِب 5 أرَعْل يف وو مص ونلاِلوُنو لإ داع

 5 فا اهني يف هلثس خّرتلا نتن ي لا

 انك ٌباَدَ د وكي 1 حست
 2 فرن وك َتَنناَف ريب اأو هاير نقف بالا

 دم دوم بتلك نيتناتنلاز يدب نيالا يبش وُ
 هيل ةَعَبَي ؛ أ ٌهلأَسِي كلبلا دبع : اكل يو ات

 بلآ نع سْحخ لق ةَوزع ناكو يلا نب ”ةووعب
 لَصَو اَئْلَت دن هلأ دم لاو أ َركَدَو تأ ليس
 0 "ورع ناثَو » كيد  دح تيرحْل لد هيل ٠ باسل

 َلاَفَم ككبيأ اَْئْيلم ام ام "ورع لاقت ُهَّنَسآ ْنَت 5و هس

 ليدل سيل لوي وو ورع ليه 8-7 فب 5

 ينتاك ونفس نم ليلا تكأو وشك نع
 ايل يل تتلو ْهْنَسلَخ يرحل َلاقَن نكيتلا دع
 وز تأ اقوا هنت كك ميز باتكل ري 1
 لاف ٍبئافن هلأ بع رع وقاد “ هني انني
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 عينا | ا درا اب تكلذي نكت لو اهتنظنأو ار اَفرْدَت

 | دلي ةماوع

 27 0 اوم لات , “ادبي ير

 7 ٌلتو همم مر ئتؤلا تل لإ تي أ

 ان راه لع بلكت شلاح تن 3 ةَيَم

 14 0 0006 ابطل ف رايق رع ل ريزلا التم اَمْلَو لاَ ليما هب دعب دأب

 5 5 يرانا ولست هو
 ثنعت ُهَبلَصَوِر بر ١ بأ بايت ال دعو
 و 200 بل ع انتا كل لإ هيتأَتِل قياطتلا 2

 0 الأ أ ربت امن دس لفت ل تنل

 ل نر يب ياي لوس تلقت ككيورفب كرس نم
 رف قوي فذ نم لإ نت بسلا لعفأ كيل
 َلاَتَن اَهيِلَعََحِدلَتَح ِهِتّيْشِم يف ْفَددَوَتَيَلَحَحبو تبي

 لت | تْييَنص م كلك كيا تدصَم ام تر كَ

 | يضئاطتلا د كاد ايِرييؤلا ب هلأ َكّبَع كتابت
 كيرا كيَلَع َدْشَأَو هاند ِهُيِلَعَت رش نأ تكتْيأر تلات



 06 1 هينا 7-5 تلو #0 0 7 ع 7 هدر رم ركع ا 5 مآ / م ملال

 00 تدئارلا دمج مق يدوي

 ١ تايم ل كب اكو َككشسَتٍل فلا 0

 ويلإ طرأت نو 2 سلا يلا يلع يذم الا
 4 ْتْئَبتْسأ ِّق|لاتن ُهَيَئِلَصاَد اَم لع هن مثلآ َّتكَلتاَت * 92

 انش هب هسا اكو ا ةنكيإ ومو 0

 اج هْيْنَدَو هنيفكتف 79

 000 0 كلا دبع نك اًهسْرحم نم

 1 59 ِهبْذَصلع ُهموُنَي كلفلا دبه

 يا الأ اهيل رم مب نع عبو هني

 نود. داما اول نع
 اس ملا

 5 ) مد را
 0 و يبس 0 ةَحع

 وم اينذلا :ثئلو اًماَوَق اًماَدَص تنك َنَقَل هذنأ



 نع ٍدانْزلا يبأ نب نمجرلا دبع نع ِي ٍدِقاَوْلا نع ِبْعَس
 نه لج بزلا نب هذلا دبع ىور لاق ةورغ نبراس

 ت0 00 8
 ف ل 8-2 2 مو

 60 رانيد وكام اين دج ل
 يحتل لإ راو را نسر كلتا وَ

 8 تداولا رمي هت نع طع نب دَمحقئدحو
 30 لاق يقر 0 اال | نم َساَيلِإٍنْب دِلاَخ

 5 هدي يبو ءاثلتل مي ركب نإ تنم هامنل لع
 نا اهل يروج تَرَ ةتنخدو ُهنرْسنَو 26 ْلَف

 َيص هلأ نبع َلَيف اذا رجئسلا ٍباَوَبَأ يلع مب د
 )00 0 نصل لمرات يوعاع 2100

 ا التابع رلإإ هب ثمَعَمَ هنو وحد 7
 كلوش بسلا شك لات 0 كر

 يي 356 ١ ديد ”اهيراوأ لا نيل د
 ات اَْدَدَح َلاَتْلصَملا نب ورا انحلت ات ول



 تح ل م2 01 همر د رج 1 2 0

 زجر لوقي وكو لتن يح عيطم سا لتافو لاك
 7 و و يذلا ان -

 4 ما َنْعَ ب اَهْنم ثامن 0 ءترباصأةشإا
 ام اًماَيَأَر صل اريل نأ بو الام 5

 : 7 َقاَطلاَتو * هك بنو بلص أ هنا
 ومو ادق ئِيَرثْدَأ ءاَسّنلا تسل مريول
 نأ كلذ َلاَ ِتعَأَطَو نيينيؤنلار ثا اَنيلاَتم اكَصمأ
 0-1 أ ايو ملا ًدَعْنَس ِهَرَماَحم د اَنْ

 29 يلف عب هوك", نسر فو وأو اَفْضِنَو
 و زاجل نير صح ُيِدَقاَولاَل انو “ اقراط كرست
 2و تيتو شت دس ودل يو ور ١ - 2 يا سال
 517 1 ل 8 نال داّصِفل

 97 وو اك ةكعو

 ماب ©

 ِرِضبَز 2 200
 0 هم توي

 ىدمح يسد
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 0 يف ةئاَومو نك 3
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0 
 كي هج يأ اَاَتَمْلآَر د ظ

 لولا ريكو نوط د هباتغتال لاَ
 8 عشنا شبل لاَ أنك عض : 0

 اا نوع ترف هذ ايلف انو أ نيل ماشا
 رع كر راب اوسع هَ يي ْنَمِل َلاَثو' موِوأَصَم

 0007 لير رم ٍنِحاوَتلا لع اوُضَمَو فِ ابل
 راف اَدإ ل 57

 ةيأنملا ْنَحْوُت امك دل د ْهَعَم فْئَس ال بّصْننأ
 زجرلا لو

 رولا لثم راسب يل دع

 م ذل 3غ د ائرابعيىضَقْ 0 0
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 تدوم لاق تيما هثنآ سبع ب تب نارام
 مئتي لالا لعب نكت ريك ا 6 0
 ةئاتخأ شي نم عير م يد دي شم هن دق ا

 هر ءاَتِلَتْلا موتو مِهْف يذلا يا هك

 0 : تأ مُهلَتاَكُي م مالو نيل ني

 1 ا, يعدي انو َلِقَتَتَح ِذ ةَيَحاَن لك 2

 اوُناَت لق هو خْسَيال 00 1 9
 الار َلاَعَ ةيَبْكلاَلْحْدَي 1 ريان قي
 اًراَحو ِْم ُةُبَض لا امل ذَا اهل نا رطل

 7 ام منو رس يتح ادع يسب َلتاَكأ ٍقيكلو
 2 هْيَلْجِر لَم لَك ن َناَكَو انرواطت | انآ نع
 نيك جي مث عجل ين نشل هن 1 اه
 دانون ات لع قم موب. عاجلا َلَعَجَنَتَو

 زجرلا فل 508 5 لَعَجم ' ماّثلا

 ريق ىو 5 اَذِإ ينو

0 



 جزع

 ينخاكرأ ةوفزأ يلا تظل نو كرف ةكي بيب
 ّ َدكَتّيِنَو كير يِصتيٍ لع كليبسل 8-5 .ر . ىصمك ككَيستْححْاَد

 تاذ ب اي هاّبكبعلا جواتي يلا 1

 ليوطلا بود وب 00

 أَيِ نأ نوال اربع رع
 اَهراَع َككُنَع الك اكس كلَ

 زيبرلا لوُقُي وهو َلَتاَيَو

 | ٌلَمَوَحَراَعدَت لعرب نش
 طه اولاَم نقم ْهَس نب َ أ ربو زل تاني

 ثدرالا الص م َلاَخ هنو ِهِناَمُأ يف اوُلَحَرَت رينا يل

 ررألا لاف ماوه وهف نبل ةَبْيَش َراَدَو -_
 3 د 00 0

 ِريبلا ناو لوقت ا 5 ا فو

 "يي نم دو“ هللا تتاك مل تل "تاعي
 تسلا هلل نعل نب لمَ اذن لاباس أ اير لوتس
 هتَياَور قو 20 بشع حم هو تكيتاط ف رش 0 ةقلا
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 . هتاَلَص رم + حرف اَسْلَت اَنْلَد ايف احخأ يوي نب ثتعنآ 2

 دو ملا لأ ثم اجلا رع ريمي لماع
 تح راف اركسرتأ يب تاو 7

 دقو ِريَْرلا نبات بات قا بأدب ف
 هيلع اَوواَعَتَو اسوم مياو "أ ار ٍسحاَصو طفت

 ب حلا نبع فَ رو ٍفَتْ وب َلاَو 0
 با هْيْلَم َرعَرَعَف ءانلتلا َهَدَي ريلا ني ا باطلا
 تحي ليو قام انامأ مل نحنا نأ ىلع ل

 كلذ لع لت دقو طال يذهإ اميقن طل
 وتو رجس نام تلي نو سيرت

 باتعلا وع يدل الدلو كذلا يدى
 لا نإ يلع نعل لاَ بريال بالا ونش وَ
 < ذا 0 نم رف موي ِهِسَْنَو ِهيِئابهَنَظ يب

 هنأ قمري م ربا لح هَتَياَوِر يف تتوب َلاََو
 0 سم اَنيَلَف ءاَييَمَع تناك اهتناعو ا ]تمت

 تلاته يو ُهَباَيَر َكَشو اَهيْرَْت تلقت بن
 ترن تأ يري تيومأ نأ تح
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 يك جز سبل هس دادي 3
 ليوطلا لوقَي َوُحَو

 ا ؟ من اعلا قمامحا

 اَمّدَلا طن اَِماَدنَأ لع نو
 !نكو لاق الاثم ٌهَدَعَجي رْطْقَيِيَوْرُمَو رطتت طولكلا
 لاتقن وثو مونت نب نبلح رفا يب دلاثل نأ

 1 ةمركم مين فق مدع قر ذي

 أولاَك “ تصيصتلا رع يا وج مشب لاح لج

 لجو بَ يبزلا ٍنبآ ع وشيخ سانا جالا يرَو
 ٍوَلَع ٍبِحاّس َنْيَص يهب ْدْدْصَيَو ٌساّنلا دوم

 ا 7 ل هزم نر لو رزا

 00 لقمر لسن يات جرو اشكال راسو
 500 ١ .ةوثاتل ملك بجامعات



 ىأ

 َنقَو َكَتَمْرم اًمطْعُم لَك يبْرلا نب هنآ َدْبَع نإ ملل
 7 هايل ِءِسْنَ جسم لدي 5 ادن كي 960-

 يهل 00 و ولأ يلة لَو اكاوم

 ا يا رولا كلذ لوط مَ

 5 ولو ل يك زي لولا ادن لو ا

 نإ عيل رسب دأب هلأ

 مو ناك اَنَلَك * دل َكيذ ١ رشات هّيدِلاو ارب نت

 هُيَلَجَو هيأ لاءاَج هين َلِيَك يذلا وبلا َوضَو ءاقلتلا
 0 دم

 لكَ يِرَلَو لإ ٌساَّنلا َلَدَح هَصأ اَي ٌلاَعَن ِراَّثلا نم
 لإ اَتْساَف ساَّنلِل ن تر لت ديلا ناي 35

 وم ريسرلا نبا عم اولاَذ ري ولا ب اسر لَ
 ِِماَسلِا لم م اجي َتَرَصَو ليو دق لام هنأ دب
 ناكر تو لطم راو: 0
 بأ بص 1 همس اَبأ أ او و هدي َمطَقَف اًيبسَبَح
 تو هلياقتدقم د 20008

 جرا لوُقَي _-
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 1 را ا ناك الو اولاَق تَخ 0

 لا رذتزلا ين يلا عم نم هَل نو لاعتلا ل

 0 اونا لا دونا نت وب نْيباَم 55 اوس 0 : اورق ٌهَباَمْحَأ هين ابو ْىَتَلِقَو
 0 ٍرفظَت او ككبستنأت لع ل لإ 9 20 ]دبع اركب يإ نات ا

 7 0 طيس ٌقَحلَ نام كرفظي هلا ان كر يف ف تأ
 00 _ لاك كلِإو مموَضلا يلام لَ اكو نجلا
 ماسلا فنتق نا فاَححأ يف, ُهّمأ اي 0

 لاقل نإ فنا تلاتتن 5
 ديت للكوع وأ لا دل تي

 006 00 12 يترك ا ”ريرلا نوبل جوخ تكور لأب

 اوْرظنَي مْلَو اكل اوبَح أو كلذ تاق 4
 ل 00 أ يرو فاين كك
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 20 ُتَلَثَفَف ةّفع جاتا
 1 ا م

 لح يومَ ام ارز( رت تأ
 0 2ع ةّمالِنْلا َرْمأ مهَدْنِع ملطَيو َةَماَت

 بأ ِماَيأندَهَم دما رماتلا ميا يِيلكلا نبأ َلاَثَو
 2 كا 3 ريل

 روم 00 وا نا َمراكَو 0 0

 جر دة 0 2

 الك يوم تْئصَمَو ير نأ و ببي

 ا سلا اجلا اد داني عاجلا انيس
 نىم 3 هوجو اعد : 2كيلو روما ثيِدَحِْثَدَح

 3 "رت زب نم ءاَنمأ اوشمْسا لان
 90 0600 2 ا ارد نب هنلا نبع مِدَّقو

 لمرلا مدا را نإ لات هت ُهَلَسَفَم ريبْرلا نبأ
 مط همكم يف ”دئاعلا امم

 2 ا م
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 '0 ع تيفال ١ ينزل دو ٍفرْحَأ ٍقيِنَجتَمد
 ل تمل ايلا ير 0 ِداَيشَأ ع بي ةئلسم

 200 45 ربط ويفر ا نا

 20 و "فان ا , اًهَناَق
 07 ىف

 زمجبرلا َوُمْرَي معو نولوثي
 0 ع اك كال ةريبزلا قباب

 ايل انتي اًمّلاَطو
 ا ناولاببإ نعل

 ِنْيَصُح 0000 موتك َنوُلْوَعَي اوُلَعَجو

 رع 00 00 مه

 ا 06

 0ص مع وا نم ةعابج 1 سَ مراكو

 يدِاَولا اَنَدَدَح 7 مال هدم ندع
 قنبر َلاَت َقسوُي يب حت نم فخ د( . اق

 َهَْرْم ماشلال أ كلذ بيت 97

 مقشر قيزفلا تفز ٌهَعَضَوَو ارت ة دي لآ
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 ومالا نام َككيَلَع ُلْهَس

 وات دا

 53 نواس كتر لتي

 يأ إي بتال نع دف نب دسم َدَحو
 راجي تي لاق هبل نع هوز نب ماش نم دال
 ءاَسسنلا بوب 0 طع بسلا اهب يف بث قيزبتملا
 ةاَنْذَعأَت فيش ونا ْدَ اَنكك كبل
 ران اا َتَقَأ َناَكَت [ ولا ] ريل ذو

 0 ”دَْسكْلا تير * َناَوَعَلاَقَو “ سيشل ظ

 تع رو ا ةئاجس تحتَ : َتَتكَوَو

 هباَححأ نم ْمَلَتفَو اه ردك قيل لمة ا
 [وف 5 نو ركل جو َرْمَع وت

 7 0 هو كا ياتي َلاَقَم لع لاتقلا 2 ْ

 نوم إب 0 1 0 ل

 قت رولا كبل ا
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 ٍقَح ةَديِدش ًةَماََص رساّتلا د َتَباَصأَو لاَق

 َلاَقَو "هيام يف ُهَمحل َمحَفَو م هل هل امر هَيزلا بأ حسد

 َداَنْعْلا لاَ ءالطع < 6 يضر انيقة زو

 رصيف نب درامي : 2 رتل يأ باغ نب
 جاجا هِتَياَوِر يف تالا ألاقو /رييزلا نبأ
 توي و د ورتب ردا 3 دبَو ارد وَرْسَع 518 ردع

 ٌلاَقَو امن ردو ايمو اسمن اصف هتلر هيزلا ني 1
 ناك ام هاَكَف َنوْرِظَتْنَي م ماسلا ٌلْمَأ نا يو تف

 ٌقفنيالو كلذ وحس نان وعلا و 7 أ َكْنِع
 مَ اَمديوق مشن لوب كو قير ثكسن/ امك هلم

 دل ردا اولا يباَمَمأ شنأ نكي ندي
 0 ناك َدَقَلَم قينجتملاب يِمرلا جاجا داع < لآ

 00 0 0 ياا

 راسي وو _ريرلا ني دنت ندي نتي
 ردت نيد ودا ميزت اني دس ثَدَص

 وو

 ناك لاك ةداَت ا دحلان ريت
 يت هلاك ولا ب هنأ َكبَع ا رع

 براقتملا لوقف
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 و 0 3 0 97
 همر هم اوم ثريا نبأ م ناك
 يجند ُهَعَم .اوُئاقكِ ابو دماج رود 0 3

 يف هيا عمل تا ل
 2 َناَمْثْعِف وام "هع دنت مالا ناش # م

 ام لفنبم مم يودع عر طمس ١ ا

 5 ّضرُكاَمب لحجم هَل اًرصانكيإ ( نك قل أب
 تو انها ركن تل هم لان زا يو تول ل
 ارفف روش انت نو ٍتْْيبلا اذه مرش ا! اَنْ انكم

 ودع مَنِ اَندَو ةفاَسم ةمّيركو كَم لت هن
 ردم نب ديبَلاَقف بجيتلا نوي هوان ٍِيَح
 لأ مو ولا هكا نصمم ال ككل اًبجت
 متلو م الا يلوي رتتألاو سلا بلا
 1 تلف َنَك 00 ملأ منسي : نأ

 د رويت بقا

 م



 مع رع

 يدان ارو قريات ئبزلا نيكضيرغت
 دموي ركاب 1 يال جيلي داعم

 5 رت 8 هند ع قيما وشن انام
 هَقَمْرو كيبل اناا هس مس اونِتاَتيَل ررتبولا لإ شان
 ولاقت هَ :قشاو عفت با 2 _ موتة َيْلَع ميو

 َرظَنَك د ادا يلع اًَنَعَأَف ككَحَم لتاَفَِ اَنْمدَق

 0 رف ده رك < م

 : ل 0 6
 قواعنح اَْبْْيْزلا كَ َع موت ِمِتياَور ين ا قالا

 فق رمي تونوي اها عت ا لا نب :
 َنميِماَسلا َِم اوُنَكَتم ٍلُجَر يف آلإ فاو رزم مهل وقالَ
 اىنشكناَت شلال لعلم 10و هاج

 اًضشنل َنوُلوُشََو رئْؤلا نبأ لإ 000
 أذا | ٍقِيراَرَملاَ عابتإ ايضا + ٍباَححسأب

 ِباَسحَأِب نتيبالا هج جاوب كلذ َدْعَب دقي هلع الو



 معرس

 لوح ريل سالو َلاَت . ًءَلِلَص قرط ريب شك
 ككاو قيوَصلا كمل دبع دنع نم 0
 ِرئيزلا ناو َلاَق اوُبَصْحَل ِّتَح 7 رف ل قم

 يلع اوُرِدقُي ل ْذِإ ٍةَوْرمْا َتَنِ 0
 ضي ريل +1 ا لاو أ كو ٍنِم نايت
 0 ذإ كلذ ف ل ذي ملم تينا فولي

 زكتن ل دنت نو : ةقوَعِر وسيف 5

 دو لذ فو ب وانا >5
 فزت ا 2-7 رة

 َّد 00 تمرَت د تملعع و مارح 0

 َنوُشنَتو لبا طابا ويررفعي ملا ران ”ىي لأ
 رح داوم اداري و صين اوُدَوُبِ موِمأَدْأِ لع

 بوب فد ناَوُطلا غنت قمرا
 04 وع ماا بِ اَم اوصف ٌقَح "هب <

 1و َناَشْلا مُهَعَم مم < َفَهيَشنو هع اوروبا ا هَفَوَعَو سر محا



 ل ٠م 1 ءازيلا - و ترألا" ندد و 2-1

 0 دن يلإر 1

 : 00 لآ هد اود َعَفْلاِيِو يف ةكيبملا مدع
 0 ع 3 6 -

 0 نيلي وزن باكي 0 ل اع 1 0
 م محص ولا لوس رن يلع يلا ثني هلت
 َناَكو ةئيرحلا ل كأ ككل ذب ظل تلا ِلَعردت لأ لْمأَيَو

 1 ناو نرطلا تسع ِةَجوَرلاِل أل ادبي كك

 سو َنَخَأَو ٍطاَمَتبلاِي 'هُبِرْصَمَح نوفَبَعَتم م ةباَحنم
 اذن هويه قد د ل ٍلَجِإِر يعش ش ئواولاَت

 0 لَك م قو “لوس ةكاي 5 سس حت تورم

 ُهَبَلَص ف َتاَم تح ايايتتلاب هَيَرَض اهينعت ارم

 يأر اجل هلا ٍِدْبَعْحْءْربِإَج َلاَثَو " ٍةامْلاٍب اب
 نا هر حسم 2ع مم مييعم "

 ْنِإَو اًفاَعْسأ هن هدي هلأ ا رار نق ام ورم ني اوزتكتلا



 عا

 زريقاوم 00 اولا 2 ًٍِ
 >2 ا ا را 2

 00 مك اً ابك 1
 : - و

 5 نم نتن قا رز دعم م27 د 2

 7 تكل ثيل

 4 ينس حب كره نا

 1 ف 2 : د حم قل
 قناه أو دهتأا نري ةيرلا ير رعت
 ارق - | يري لح شن اَهتاَمُر ٍيَعَرَيَص و
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 2 قيسلا لك 5 ةراطخ 5 مح مو

 3 يصأآ [نو ذا مدع

 د ين اد َلَغِم ووعي قيما ةفاَمُر ناك دقو
 يوطُم نب ليزي صاير يس نب 0
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 قش ع 0 ب هك 3 3 ود ع 3
 5 اب ناوومر بث يلع ب 0 قشم لب
 0 دشن دي را د راسلت ككلصلا دب باعدت

 0 كفابدا) ديما“ #/ ان ثكلملا ديم َلاََت

 و ةذع قكيشم ل لال هل تكي ا ذيك
 00 انت توب نع 2000 هس "نو 2

 2-0 كيل, ثْفَرس دق نإ هيلا هبئكي نأ تلملا بَ

 باول دونم كتر و اب هج
 تيرم اوم ب َقلطتاَو هدأ ام اّنلَف ُهَمَتَحَو 0
 ةَفيِحص لْدِم باتل َلَعَل لاقت هرمأ يفرَكَت 3

 سلا لوعَياَعنأَم دل رف نم ؛ َكِإ مَن ا يباع
 6 0 ٠م ةيف كرام 2 ايأبإ م



 سو

 َتفْياَطلا لنآ ملا تعلو َتكلْذ لَمْ لن ايفل كيلا

 دن 5 م فياطلا َلَزَ رق اا 2

 هع اَكَو هَ :دع َقْكَتَوِر ييؤلاَ أ 35 كل
 يي هَل َن داق هحالِسو قددعو ٌهُدَرَع تك ب ِِتَمْداَصُمَو

 ةئاَتحتأر ماك يع ناد هيرو يت
 ْهَصَمَقَتُم َمَدَتَو ٍقئاطلا نوبت ف جلل وز أ

 ب يف اوم اميل سيت يأ لع قيوم ايت
 ليي َاَقَن ”ةَبوصْنَم 0 قيل جر و 8
 َنَْسَح * كس سم فلا ب ب و لكلام

 0 ا
 فقرأ ام ُتَفِخحوَل ب ربع

 ين نْلُدْحَت ُتيِفِلَأ امر

 0 0 ًٍِ ب انين زر م



 زمر

 َلاَتَو يي ةّيِيتلَو رذعلاَن سحر ا ناو
 أَو رزتزلا ب تَعشت كلل نكت أ سدا
 ِرييرلاَو :وثآ دبع لإ فسوُب نب اجل اًهْنم هو و هولا

 الا َةَسْحِو لاَكُيَو الودع اع ” تكا
 0000 َنعتَسو تن و دلو راخل أ

 قأَقَح ديلا لَعَر 6 0 7

 رمل قو م ل[ لا هش تي
 [نائإيع يِتْنَي كد يا بام هَ
 < ِئاظلا لإ جانبا ليَ مصير َؤلا ب 0
 كولا ناز اوم موب ككلملا دع لَخَ مكشللا ب عام لات
 - ناله ع * اتاَيآ اهب سات عضم لدن نجح

 يلا د سو باي هلم مسَو َهَكَسي وفم زل
 ا 2 الآ نيب خيهلا هيِلعزْبَلَ
 يرش تكل وَقَتلا م عل اذا وأ نول

 اج باو احتل تكف اًعراَبْطَأ روتبات

 اواي و اَهِباَحْسِِر يزل ينعي
 _ دبع لاف اًعولْح هع جرت ل ترجف تون فَ



 مال

 تلا انك بتل سنت نير كت بأ ليك الكر اج مَ
 قلم هيا يف ع دك كرا هرمي قرضبلا نم , متل
 نال طيرك راش زا اً و اًيرَط

 لات ُهباَمََأ لِيَ ورنا لكَ بس رعب 0
 ق5 زول رم مكرينم بلت عير
 را 6-0 0 مي ّ و رس

 2 كدر نوكيا و او الأ ىو
 كيد نو لَم هَ كيو 7

 0 يدِاولا َلاَت « سر ليَ 0

 53 الط جرو ' بطاح بأ هيلو ف 7
 0 27 وسب امي 2 6----

 يونيو را وليد 5 0

 ثغَي يد سار
 هَ ه1 ل و لا لعلب يا

 دع ناتيلاو لا فير اهم دور نون قرط



 مسن

 رم يلا لسا َنيِحبرَأَو ِةَداوتس يف ين ب لب
 تاس لا قو وُنو هَعم نيو ماعلا اب اودجون
 رفعي كدي يِقُم قررا نيس اولَتَت تبذل
 يأ بان .رهْتاَو ضولتاقم مهلاوم 0 َنوُدحلاَيَو ىنانلا
 ا نلتتت يَرلا الي َنوُثلَت مُهْنِم 15 ماكل

 َناََو تلا زل ٍةئاهََسْلا لكتب لاقْيو انيك
 يرُب نفع يؤم ورمَع نب قر اَط هَجبَو د كلتا دن
 0 ْراَسلا هيذ ٌلوُعَي يلام َناَمَم

 ف الع م ١ َنْسْلَكتْو لو

 0 َتبَعَرَمأ ْنَترَْدلاَو :

 اق م همم فرقا ياو 206 َىعَب لني 3 ةرمأو

 سيو ٍماشلا َِمَبَو هَنْيب ام ظمحتو راسنا نور يتزلا
 ادا الث كبي لإ ٌفراَط اظ جون ارو نع
 :وورلأ هبات نم بي ةكشلا فر كيو بش

 ما عابفلا لإ < نق نقر يملا 07
 اشيل لج يلي ِّيلإ ةكشتلا : قرشا هلي

 َناَكَف علان الي هن اهبرةععا وبقي اهيلَع هلم



 زمن جب

 2 َنْدَب ساَنلآِب لي يذل َناَّكَو ل ُدَحَأ قْنِم فلل

 بليا وب ةيراملا داعي رظرقلا دم 0

 قرا لاح نب يسري دَبرلا بأ هوو : ةئيدتلا لإ

 ةََقَعلا دهس مم هَدَجَو 22 راسل م

 000 يف َكَدَنَوَر بْبَخ هِتْوِوتم مو يراك لإ
 مكي نب ثراحلا بأ تكلا د َثَعَنَو ِهِلَمَعف ْلَرَك
 1و علَت ةكيسلا لإ الة ن ١ ْتْبَلاَو مو

 ْدَبَحَراَسو و هلا ترق ماشلا في امهر هر ي ا ِلَمَع
 اًهيلع اليخ اهم هوو قم يرْفلا ٌيِوَو لَو لون يتَحِدكبلا

 0 هو َكَجَوف بلاخ نب . لش ماقتل

 ا 0 كلن نر ةرلتتل يت
 اّض ارح نبل ب اوم لاو مْ كلا ب

 َلَح هسا را ف طيار بَ
 فرو ككلفلا دم تا لوعَي كو نزلا زن

 اَميتو كلل امامنا اَمِهبْلِ ةاعتن تماَدجلا ماش

 ةئاكمْلَوَو ينل بيا: نارتيإلا بأ لَو مل
 زكا زاب هي هو ةيرفزلا بوك نب ولالا ننرباجج

<-ّ 

 د



 مسمع

 هر م
 ذل

 2 , ماشلابو و و كلتلا نبع كنب عيل. : 5 ندا تاو 5

 رشا الآ دس يف لق موتي ضلال
 ٌركْسعيْنأو هَييِدَمْلا َلُخَدَي : 3: يك لع لن نأ رم
 كيلا كميل ى انتو لن وفا
 انمي 0 1و ٠ ينملا ٍرمْعَم ب ثراحلا نب بواَح حريب ثراخا
 ال ميو": اناْمؤات الا وم هرعت 02

 يقدس بل ل الملح داو فرغت
 ةقئشلا لصين زخدي ني نأ با َناَبَو شن دراما 5
 ارم ةباحضأو ماقأت رب 0 7 5
 تح دنت اوقليدو 7 اراء 00
 ماشلا# ل ونلاي سم نمو بيكا نإ لإ لفل نبع



 سرس

 يكليملا دبع دا الو اوُلاقٍبَحْسُم 2 َىاَكأ طّرشلا يف

 ع ٌقَح رول ملََعَم ساقلا بح اشلا لإ

 لمقال هللا لِظَوُم مل لانو ناطأشلا
 00 انور يتلا نك رك: ٍدَحاَمجْللَو عال
 مككو كريو فير تاو كب ا
 ُموَعْرم 200 َناَك ول هنا لاقَو ِدّيَلَع هل هذلا

 بسد علو هِسْفَي و ةراتشتأ يسآَو و مين

 6 يفرش لو دف ا - را ف

 لإ ناَسْحِلاب أ هب ركاب

 هنو دبس ةَيِصصلا لأ يع دولا وي

 هضم اوني ناو هَل ةكاطلاو دل ع
 وو ” معي هي باَم امل اونو ُهقفَئاكتَو
 0 بيس ب دلاخ نب م هتلأ نبع َنَب َكلاَخ

 لبع قيمز دولا بان نكي دو

 رذاولا يتلا نب لجو كلبا



 م

 مهل َلاَثَو املا َبطَحَو 000000 ُهَلَرَع َن اَمْوَي
 يي ا ثوم هب اش 5
 جل د تكلا ارك يلع د ةعاطقلا لكل نما
 ةكَتواَعتوَتقَئاكُ اوسلو و لاو 2000

 مور ب تيزي ى بشْوَحو سس 0 ديمو
 كلو قرلا مور نب َقيِريِلَو لوي هضْتيَو نر
 تراَحلا يلع : ٍلْيَزلا ٍلَحَفمَلَبَ قلت ا وو

 نت لاقو طل كو د
 ْمَْفأَوْقوِر مم نب تحن أو نادم يد 0
 ناهس ةعيالو دقو خي يلو لاَْعْلا َقَدَنَو
 يل بح ىن نب يم ها دفا د

 رع اَّيأ ميل تلو ابعلا ين ثلا بم د يع

 نب ركز : يزيح نْمِلا اَبَلو ةواَدمهلا ٍعِوُنمم ْنْبأ
 كايين و دِلاخَِوِإ | كلا | نب فيي نم_ورمعو ت 5

 يَنَدَح "اوم ني لجل ُنْبَع يَتَسآَك ةَيوِطُم نبا
 ا نب نو ننقل يمن نك نس نبدي

 َنيِرَي د ُدْوَسأْلاَو انأ ثنط لاَ قسِإ يبا نع قخحتإ
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 ثا

 َنَوَدمْمْزَُي مدن هير ةّلَمْوَد نبأ
 رجلا كلتا ْثْبَعلاَتَت

 ضل يح [ونأَك او نع دم يآرب
 ل ا م 4 '

 ٍنِلاَع و نادت رتل فكان ب يل

 2 ا :١ 2 م 1

 ل ديعَسلاق ردا ال لاق ذك لن اس

 رار سف نب ناكزح ةئنتو ناوتكلا يل
 0 5 نسر هال كرو لق رجس يت

 زا قرش صم + 0

 2 2 تَحشاْلا نب 6 ا

 نيرا ةَيوكلا هدلا ٍفْبَع كى َنب نُطق كِلملا ُنَبَعَلَوَو لاك



 هَم5ِقحِلوُيالَو ِهِْنَتِلح كب ركن يقي الد كه
 ةعئتلا لإ ةلْيلاب ككللا نب اَعَد لاَ ختاما
 ' اك رمطماب لاق امتلأ ي ار رو هَعاَمف د 6

 ننتقل لو معدن نم دلع تنك
 لاَ َنمِيَلاَت مَ ميول نت ريقل لع
 0 َنيِنِمْؤْلاَر يم مأ اي َتكَحَم نم

 0 أَنَا لوا م يخي ف اا

 ع كتل ينج يعج شْحَم اي لاق مكر نم 5 فج
 اعلا ب نع : وبر حن فخَي ومشيرادو ملك : اخ 3

 داع كما وق ارق عي فوم لاق حت الان
  َكَقْح الَهَجِتْفَت اَم ِهذلأَو او اَنإ ولاقت اًسْيأ وطرب

 أ لووول بلع كلم نجي

 ٍةَيِبِهاَجْلا يب اناَسرْدَل 'ثْنل تأ شذ ثلا بل ءذنأر ١
 4 راسك هللاتنهبا ؛ اونا ءرمأوَم ست مي الشسالاب

 كمل دكر قو ناد 4
 تأ هر 5 ردت ىكلتلا َتْئَعَلاَعَف قْدَخ يَدْلا هوو
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 تميم كن لَه يلع لَمْ
 ٌناَسْنالا هيَ ةكيتإ نأ

 يتعب ذإ كب اكد : َنيأَكَم
 ءامق نك

 7 دار كلا هم ه2 00 5-5 ايي د
 يف ْلَأرََي ٍثيَر رت © رعهد رس

 ظ عقلا دينا ترب 27 َُباَمتاَ ماعلا تيا نع 0 : 5 أن 0 ذر تلو 1

 00 قروب ن 7 اعاد 9

 كرات 0 رع كي

 يم د 00 دس 6-0 : هلا بَ

 ذر ص 7( د رمل 2 ٠ يدم 2 ل علك

 1 هيي َنَي لو ا +

 هتنا< 1

 0 - سيمر أَ لي قد 0
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 ضخ

 2 2 اولُكَأَ 54 0 00 تأ 1 ميسو وم

 ا لات ةديئاتلا يلع ع رع يال 1
0 1 

 - اًنعلاَفَف َككَدْنِع بار نكي 3 اتت
 2 نياق اه و اهثمل اه نت

 اق انمي رص م
 اتوا هْيَش ديو ُهظْمَس نيل ف عير سوت
 و 1

1 3 

 رصقلا ف ٌروْدَي كلتلا ُنَبع ]بف َهِمِاَعَط ني او
 كت هين َثتَدْحأ اع هلأ لعب د

 0 هدوع مروع 0
 ادم َثَدْحَلَو ٍنآلُتِل اذعو نُقل 7 ا
 ليوطلا 5

 ٍ يلب نإ َمْيَسأ اَيِديِدَجرُعَ

 د 6 برأ كو
 ََقْنأَو هشاف لع ّقْلَتْسَأ مت



 ال

 0 0 552 اه جرف لح 2 ! تي تم

 يع 0 ُنْبَعَساَعِناَظْقْمْل وب لاَ
 عير هَل يندب ع

 3 3 وفا قف بعسل
 0 نيفوؤحلا ريم يصل هنأ ونص

 رم را للان بتل لَو
 2-0 ع نأ ةراَصُاْلا ب لحجر ّتّشَو ٍلامِتْحَْو

 هوَ امينا كن هلا
 ذب دار ْنَكَو
 اهفوس ل هللا ايو كن

 0 ع كيل

 مع لائم 2200 ا
 امان اك يبن هات نَقو ككلَمْلا اع كيتلا بعل هَ ا
 هل لاقت دليلا نم وكلا رت كا نيم َلَكدَت
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 يو يو ب ديري اداب املا يي 2 «< ”.٠

 َتَلاَقَو َسَفَدَو هّنَب ا تل هْتَلَسَعَت تلف كلا دن ديزي 3
 مب اوُضوُظَتْوَع 7 خْعَنَص نأب “يب ام

 دس يمل " نب اذع ٍنذثلا يف ةووُبْصَنَت
 اتا ةيِررَلر تشنإلا ميتإ ةيراج َنَح َناَوْرَم
 د يضل رن نب نإ نوم الن
 نب سابع ينثَدَحَو 00 - أ ناوزمل ليت
 بعضِ سد يبأو ابحي ْنَع هنأ م لكلا ماشي

3 

 نع وتم تو يعل ٍةَدَس ين لِ ولا بأ
 ٍلْبَم نإ ىف ِهطَرش يعلو ولا ل نابل
 ا و اق 5-5 ناك عراحلا نيا ب 1

 ٍبِلاَكِنب مثلا ٍقْبَعَنب َنِلاَخَلَوَو 20 ن7
 دم لمت ل اًيناَمْشُع *وطق ماكو ”ةَرضبلا نيس
 هت مث ماشلاى لإ ثكلملا بع يمو 2
 3 0 أ اهب 3 ضل وافر شبل فاو هَ

 كل دبلن تاو للعفو رف ةنسلاقو
 َىَناَيو بسب هن يف ككلشلا نبع َتاَمَو ٌفاَرعلا بَل



 ئ

 يندم لْخَدي لَو ع حر ييزلا ننآو ككذيملا بع هَ
 نيمار اس علا يل ديرما ول

 رمل مقربا مم لئاق بعسل لَو ّن ُهَحَمْربَ
 مث هموت ف يق 0 اي اكل يمك
 ةَعياَبَو كليا نبع هَمحاَف ع نانا

 201 بعدل لامك اق ركب ِهُيَلَعََدَق ُهَنِإَلاَقُبَو
 كي بنل نتف لين دك نطل نك
 اوُلاَث هتان هيَ تكلمت دز
 يشف ا ةيوبو

 7 "بو اناوأ برب تسر فوزغتم هبت كات

 0ع بعشُم هب: ِهَِحْتَوَو يكس

 ككلملا كَم ثمَعَت 2+ ميس 524
 0 تدعم 0 72 ٍظفوُكلا لإ بَعشُم 2 2

 هس بيوع 31 الدر صب علا دبع

 مهنَِسْسأ نم يأ ند هللاو ان هّنلا قكبحر َلاَث
 لامر در هش اضن مضاأ اًسْناَب معَ ا
 يدب أوفولطي نأ اوُداأَو قط بضم مالا
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 سر

 فيخلا 2 ةدقشنأت كبت 5 انإَم بعْصُم

 اع هَ اًبَعْصُم مثلا مج

 ابي اف ناك اًداَوجَع
 ميتا دلل لص

 اًموُج ْنَمال /' الجاي حي م
 ٌماشِع لاو" 3 اذ ب 3 ٌدَص كلَملا َنبَمَلاَقَ
 0 قا

 يعول لور بولا بع ني بيس نب را بئاتلا
 اجو اجد موب سيِعْرعتت هسا بتشل نبك

 ليوطلا ٠ ماَّشلا لاقت هيَ شاك
 ةظيفح اذ د أوصل بْلُس م َناَك ول

 0 نى سيع توما يف يأ أم ل
 ' دلة راجت بكوحو ليت 27 أ تبل
 وكو ياعيال

 ةلغيفح 5 ٌبْسْوَح ارح َناَك ْوَلَو

 ءاقب ل نا هياطيو فز طرتشا هتاوع لاق اولاثو 2 1 1 : ٍ ري س1 ص 02 -



 مع

 ليلك بركب ان لع نك
 0 2س ينتَأَس

 ثيهلاب ىنعي 00 د 6-7602

 رار وب دقت مَرْعب ينك
 اداب يبو “ هريطلا قبلا يش دوق: كيلا
 دل ندا يجن قرير

 بمعم ي نبى سبع ىسيعب ِىنِعَيَو 8 * [داَوج ناو باك

 بأ لاق "يبق ينب نب ورمل ر قسم نب رح حبو
 عيرسا  يوُبرمْلا اقراط يب نري لَو ىم ياَقَسلا

0701 - 

 6-5 أ ام انس اي

 لا بيبا

 ملاشتو وتلا

 58 3 َرئمْراَقَع
 را لاو يمال سابعا وا ”يئاّدلا لاو
 م كيلوت لكل مهنيا ىب اًنبَكْضصَم 2

 تت 0 يدشن نكلعلا نب دع ملَلاَفَت اًتيناَشع



 رو

 كلو لوم حاتم نو يم جرف

 7 اَنْ هَل ٌباَنَتَع َج ناك اَمَو

 10 4 + اك الو

 راخجاتمل هن هنأ لو كاطَق الو

 3 د اف زعل
 رم 2 ا
 م 5-0

 بتي يالا تع برا و
- 2 

 رو

 م4

 5 قل نبأ يرام لتر دو

 بتيكنلا از يي لكان
 كاول َلاَمَأ ذا , علا لَو

 بؤر لإ ُهْنَع هب ولون

 ظ "و دل وسال نور نإ و
 بي /مرفدلا جت منج دابق

 مق لف نون رس امو
 بنمو ءان اذ اين ناك نو

 هاو لفل َدْواَد لحال
6 

 بلة يت لحلو دع



 _إ

 اب اَهيلَع ِككَبأ ال تع در ثت ع دير ارا

 لبوطلا يلب دعا خيرك رتل
 يرشنأو َعاَبْض يرن ٍينيِنْخ

 - سلف ىدجولا َنبَعَرََيَو اولاق لت مي هم ل رت مط
 بج 2 امو ٌتْيَجي ْنَقَْل

 ةطَبْلاَسَ تلت قل
 ةَفيِلَمم ج َناَث ْولِرْب 0000

 وتلا ند زر 1 يارا مرش طوئياتب
 2ظ»ظ+ظ 09 2 0 ِهَنِل لات هَ

 نسب ثدرأحل نب ضي ا م
 ليوطلا ةّليوطف َِيِصَ
 بيل لير ل

 ول حراق سيل جر مأَو

 ٌالاَجّرع بِي هل هلم 1
 هةندع ---

 دعا م 0 لَ < مل 4

 بعص نع ان 7 م

 ةَمالَم كآنف اراتجح 2 ُدّدلا اي َرَح

 توج يح



 -ع

 يإ

 اك نو قل هع قزم لذي مل إو 31
 دلال ياجميل نب أ رعت 2 2
 298 و اًننَرَح قارا ربح َءاَناَنَأ هي [ًةحْدَح
 ينته هم يرلا يت رعت زكي 5
 ُةفيعَج اح هيو لأ 1 ا كلذ يار و

 7 د زب مث ةجميأل لشم
 دام يلا اأو ءا ازعل مي 2و ربل ل سيل

 لو ان لاجل أو ا
 وُاَو هَل َوافْتلاَور ا لأ يقارعلا لك نإ "ةريج

 وا ل ذقت هضم نإ وتو يت 14
 اَنيَكَح ت _ و ام ل و ان يللا 2

 ةاَبظو دَّتم 1و ايس ايس | ل ف و ام

 م ماجن ناوزم ثم ونت انك يل فوؤشلا
 تيب لَ_مالضإ "و ِةَيِلعاَجْؤ . لف جي ممل
 اع ” 1 دكا ةليك تيلخا نقل ٍمَكَصُم ةَيرُفم

 ينل ا لا 3 راع ينل مَ 0 0
 كن ليز نإ طش ميو لن لو



8 

 اني اًماَجع اك ابك لل يلع اًمهف عظام هَنبعَس
 8-0 10 اَنيَطْمَأ نقل
 رام “قايل ل ارِاَص نول

 تل والجر ل : 5+ ءالعلا بوف ع هيو
 كيلا نم لاقت ُهَنأَرَكَصَو هين مَفَوَم كولا ِدْنَ
 يَ َدَح ”ةلقلك طم كفن نب تكتل
 م11 توا سابع
 ِهيِعَنأ ْلَكممِ ير بلا نبع قا اجل لك فصرت
 ةَكسئاملاَدِب تَدَح ام نع برص لل

 ذو لكي يونا يتلا دوال
 تشك ل فرع 1-ما

 ريو ارشل هن ماو و رنا باهي هَ جا | 7
 م

 بَعكشُمَرْك ىلإ درب ف لات بيتك هلأ الة

 دنع لائم 2 ترد اذ ويوم ٍِبَعْلا ديس
 د : ةَرِجالاَو ايَنَّدلا تل , لَك َهَل يدل
 رم رو هاي مة وتو هاني م كلل

 -2-_ج 2 زريبة عوو ريفا ودي هاي نم ليوا



 ليل نيعب أ ليلا لَو اَجَعَس دكا دل
 لايك اينوفا نيل ياهي

 م 2
 د اي

 ا فايارمغت تكلا نلت 6 برم .لملا نبع ل و
42 

 هش و عمال | واس ل هه دوور بْنُ 0 هل

 2 و ٌلاَعَك تاو 5 يلا 7-2 كي 2 / يب أو نير م ]ا ناويد
 و د ر# كاف نع 39 يي 6 مد تا

 لقد ىلإ هيو ناككو "يللا بع نب هلا دبي - .  رؤمالا عتوُنَسْسِل يرمأ َمَْو
 هيأ ةاخأ دلاخ سو م 2 أ 1 25 7 ع
 هّنِل كيلكلا ُنْي 2 0 لاقو ل 2 ئئانملا 6 ن ولأ ' لل نوح تا ردَمف نب جون هيلع رح اهيل اريد ِةَماَسَيلا 0 20

 ًُ 8 ّ 7 0 0 ص نو

 ٌةدفَع هبل يات دلو + هداه او
 م



14 

 ريل زادني يداك نين نن لضتلا تفر
 1 ونالت ترسل كرش ينط 56
 ثماتك اع نان هل سحق بحسم بنَ
 نحو" تتش ام يصلان كِل د ع م هتك اذه

 ررطتت هآلْذ او ثعلست ٌتَحاَّصَت هَل كَي راج ماشلا لأ ملي

 م توم "هر امل
 ابابا تيل ' ةهنَس بنالَثو كس

 هَ لاو ملط ليعلن >4 كتل وتنال
 هب باص اَنَدَ 3 لكم عسا نك ودب نت
 رم ا اكو ُداَتتأَف اًممْح دايز ناك

 1 0 و ِنَفطْتِم ِءدَي
 7 ور هل تلاد اعف هزم م عَن
 ص هدي ادم ليز لا رمت 5 مك

 رف هير للا رس ع ىو 2 7 0

 1 نم

 نيا زك قداو هر ا
 لة 0 9 رب سَ 1

 اكذب لاتو ' ريش 0 0

2 



 لع

 #0 قيرطلا نط انا كا سرد لأ
 وق رض زم ثلا يلح باجهلا نير

 0 "هنتي ّرزعأ هيلع

 تناك َتِيَعْسُم لاق بف الات اًعيِرط روم تآ
 ٌهَشياَعَو نيس تْدِسه سكس شيد اَتليِقَع ٌهَدْنِع
 افلا مل لج لاح يانلا تأ َوم هش ذهن تال
 قاس أ هلو تررعلا هير 1
 ]اكو اننأ يح قأك هكيبَو ينيب تتناك هت ع
 َكَذ لاق با 00 نب موب <
 | وف اهبل ذا 1 24و لل تيلطي نابت
 أذ : 00 "قا انة شل 0

 و 00 لاو ددعََم كوفي : بسب لإ

 | كبف هن 5 ا أ, لع كناكو مَ لْواَعَت
 اا لستسيو 5-5 يو :ُظْخَي ام لوو / 2 6 اَهَل

 ا يِقِناَتفَر 9 طلت أمِيدَيَساَي تلافف

 اَنْتَّدَح لاق - هلاك يتَدَح "يضع



00 

 تي وَلا 0
 ٍداَوُصعْلا ٌدّيَشَع ناَعلتلا يت

 اهلك ر يذلا تكا ل

 دان لم ف ها

 ا فت را لي هكر نبأ قت يللا
 :هلسأال اولاق بْلهْسلا هيض .أ لات ران يلع ُهَلَسْعَتْسأ
 ربل هلا تل 0
 ]يولعلا اح نأ لاف ْمَْص ةبلا يلع هَقَلَحس

 تلاووور مم نا نيس تكلا ْنبأ لاو
 ليبوطلا [ لاَ بَعْضُ نع ِناَبْصاْع

 لاق كاس لا 2 00 2 < ]ا ا ل

 ةئاوع نع ٍيِدَع يب تملا نع يرمعلا ينث َدَحَو
 3 7 00 20005 ٠

 اولاق سانلا نشأ يم ِهياَسَلَجل اَمْوَي كليا ُتّبَعْلاَت 4 20



 ]و

2 -00 
 وى هب رع 2 2

 ا و ورع لاقو لاق * َقِراَطُم طع ىّبريَمُع لاوحو

 لم ذريعة 0

 نول اع ربا رزيشلا عَ قي انو ا
 لوطا لاقت برس لع ورع نو ل

 انيتاقلا ماكل وتس انك 1
 وهلا نب دم سين لاثو لاق مس نب يسيل ثيل لاَ

 كلتش لق اجت ال: نو قرا لكلب
 ع 0 2000 كرام

 ةباحو هيأ 2 بردي فيلما باب لع ماشلا ع
 ٍةَدِيلم اح دا 57 او ٍنياَصلا ب ف دك 2-0

 “هَقْلَ ةْداَزَو 110 رعي ل مقنع 8 أَو لام
 تِيِماَبلاو رع نم ! تم مَ ايتَلآَو كح
 عوز ب هلل ين دحر ا رب ل لحلو

 ّلماكلا . ٌريِرَج لاَمَو

 م َىَبِ ا كلَ 00

 ظ داتُجلا َوَتْلمِم تمي يون اَضِإ



 اقدار تاندلا نيك ل 20
 2 كلاي ومس 1 يارب شنت

 م ا 2

 ين لاى ٠
 2 أ شقا اانإي 2

 بَدْنَب ةىبطت نوت ناو ٠

 ١ 0 "ناز نبيل
 رك قاف ي

 نسر اجم دم ديو لا دبع فدل 8

 ٍقرَعبَملا نب َناَبضُع اَكَدَحَوو ج ناي! ل
 كو فراخ للا دب و نو ةاقرو 9 ا

 ايا

 سين َنْبَر حنو سيق يب هيعتم نب ْطَحرلا وْبَع ب



 ايوطلا ِريبْزلا ف اعِي هَل تأّبب 9 1 "8 لاكَو فمي 9 أ ةينمت و © 2 و رو 203 3 1 هد 2 2

 اًكصم ا 8 ميفرسأ ّن 0

 يداَوَوهَش ىَسوُم لانو
 يع س نو صام 6

 0 ومع 0

 راس تح نِمأ َن ورم نم
 : اًداَنِ ذز وأ ثني َن اك ٌثرَعصم

 الات ايابقلا يفي نع
 لماكلا نا د ةطيإو نب مِلاس لاو

 هنا َمِنِمدولا ري وْ
 بهشم ا دال ديلا سب

 درس نامكزن ياسا
 بيرم و تورش ام اع

 2 اقر ل رك رذغ 1
 يذلا هيلع اوف 7 اند و ورَيَو
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 1 201 11 يأ 3 1

 0 3 كليتاش سال َباَّضأ الو

 1 كَل محن ني م توراولل ناب

 كس اهات تعول
 ااَجتَح هب 0

 1 . يورط ديلا ىب ثرراخملا َلاَقَو

 نأ ِءاَدْوَسلا نب ب مت م بص دَلَع

 ونت ث 0 0 ا

 ا دوش لاو 'يييلأ ب سلاخ نبك ني
 لك روت 1 اكشخ ةقرشبلا لكآ نم نيوُدَحْلَ

 رفاولا ولا

 كوس 59000 ٌرِلَبأ

0 

 ٍداَو زا نو



 َيَلْوَو ان هزش يرسل كرا
 ٌميِقُم قيلئاخلا رب ب ليي

 هر 00 مثلآ نَا اَمف

 مو بيض ري ا
 0 مه 21 يذلا راو 15

 ةَعيْشر يدل وير يدل نو
 ليوطلا يدا يتلا لاتو

 اي بلا لوي 1 : ل هَمإَع

 ةيالخ _ّعَذَت نش ل اتي َتاَميف
 هس أر ْنَم نم مهلا نأ ءاش لَو
 او لاجرلا ف اًوُلَمَْ ثاَعَف 8

 كانو دم توفل يعم نك
 ةْشِياَعُب ١ 2 امم واسمي

 دلطقس هلم ف اني
 كرات هببيقك لن لغو ككَيرملو



 ”انيتلا اهلك ت كلحلا نيم لَ :ةششا 8

 هلو كاف لم اهتز دل بعلم

 اق علا عاجلا نب تعدم لاق * ل1

 9 يركشيلا ةسيبلا
- 

 اًنَعصَم ف راها ف 1 اَنَلَتَك 92
7-4 

 انيناَمَيلآ تس 5 اح

 ل تول ُباَفع ْتَرَمُو
1 

245 

 ل را

 1 0 او .
 - تراوتملا انييناعل اوي وتلا 6 هنديبصت

 اَنَلْيَخٌَد 2 ردا نقل يح

 ريك ةلجد اقل. .:

 24 نيكسم اراك تكن ث اذ

 بب 1 9

 انآ نكي انني تكي نم



 م4.

 رقم نب رت ليَ * ِةَمَّسلا فلي ف َتاَم

 تواماتلاو رزق نلبس لع لود ييوبرملا
 2100 ف سوف نع ءأَر 0

 تك ىو قم نب عيََص ني ةَحيِرَص ع 2 تفَلاَقَت

 كلملا َكِبَع ع هَناَوَع لاَقَو 20
 شابا هن + ل تملا دي
 اولاق ' َكَدْنِع َهَيِوَحُم نب َنِيِزَي ُءالَب تيِبَش كَحنَو

 لاق ننس 1 0 يا هم رم م ع

00000 
 اً َمامَتلا ْلْيِل اذ اان
 و 000 ملا قرم ين ني 1

 اع دولا ف و مر اَح ان
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 رت ام لاق يش ثا انآ الؤام لإ نبيل ا اناا نفت
 دل انتل 5< 60
 ا تمتلك كلذ ف أ م لاقت زويبشلا ا

 ٍَُ اقم سمو يا فراخ مثلا بع
 تعاظم 2 2

 ا: م يشع < ه4
 ا هو : ا

 ريا 0 تير يلا
 اًقيِدصيل َن يقل ني يب ةَمفَط ب لبس نبأ

 اَحَدَو' نم ٌركْؤَ هَ ةْنِسآَف َلَكْفُي 2000
 يرو :ءاسبأَم َناَمْلا اًيَعصُم أك ناوزت دق
 قوس هنآ َلئافَو أف بِناججَلُف ن بَعْسُم
 ٌماَلخْمَيَرسْااقْبَو اًبَعْسُم ناب مب َلَكَتَو لت
 نبأ 43 ٍلِتعَت سانلا ةَرَوَتَكأَو هنيبجبلع ُهَل

 . يكل قع مر او هاون
 هيرب للا ثم بَ دج نون يحلو اولا

 ملا ديت رمل ٍلآو ةَدْعَج لل ام ٌلاَقْم
 هنو 700 ناكل داهلا مع ل ” نادَش بآ
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 نب مِهِيْوْبِإ ل كلما نبع بت ٍيِدَع ْنْب َْقَيَهلا
 د , قام اًباتك بحسم ور ا
 ير نأ عنا اجل اي مل لاك اهارق اَجَلَع يرقي أ

 ةدِجِو شع اَم كيلي لا ال لاق ِهِبِف اَم
 َّترإَو كَل اَمُهَحَمْج تأ ناب اخاف قا 1
 ل كل ام ميه لاقث هيف بَ ال ذه

 0 وكل ة لاو ةَتاَيِلوَرْدَعل

 ابدل مفاتن بَرَطَف هب دفا
 ترفظ ناي دهَظْلَح بلك يرش ٍضنأ يمه أ

 و تاك لإ مثلا انا له تباع و َتَوُفَع
 ْتِمْلئاَعَل لئتلا َكِإ نأ ْمَلْوَل مدنآوَو هلال اذه
 لام شانلا قطا الث لاق ماسلا 1
 وأ ل ناو تق هز ند

 لقت قعد عد ل وم م َكَقَتِبَ
 َرَجْتَأٍ بر اَبَخلاَقَت سانلا ُْهَلَدَتَغ ٌتَعَشم عك



 00455 رقم ُلْيَح يدْدِو ُهئاَأ
 5 م وس َدَجَو و ٍددَسْيف 1 هكسُفتب يآ
 رخوفَو بكَ حيرت هيلع لَ 2 ب

 1 دع معي نبأ عن ةباتّنأ امل

 با نإ لاقُيو ' تام يِتَحَناَيِبَص نب هذا نيم
 وتلا هاد 2 يو و
 اًنَِتَم طَقَسر 2 تاّراَتلاَي يَداَنَو عامي 9

 امل رمل لت * هع َاَْبَط هب
 كلك ا ِدّبَع يجن

 ليوطلا : 0 770

 ١ كيلو _ 00
 -و

4 

 ْنَفَل لوُقَي َناَيبط بأ اكن كلل ْنّبَع َىَبحَّص
 اكتبو للا ريل ا 1 يوك

 ٌلاَقَو فلو شانلا ضو برعلا يكلم تلت ْنَن
 كَ يَ ب تأ نأ تئيمف َدَقَل ىكلتلا دب
 َلاَثَو ريالا عيب سانلا تكن هت تت ُنَق



 مع

 ا 6 د ساكو يد
 د اكد , يمنع اورد نيالا لَ َتَسَت د

 أ رعي هند لاقو مالا كليا ذن
 ةيالولاو لاملايف ك2 قلو نأ لك لع

 -- 0 0 أَده ِكلَمْلا نبع َلاتَف براَضُي لَكَ ب
 لئئاقلا لات

 رست هَ 32 2

 0 0 ا نك هلو اذه اضن, 0
 يو هتإ ذاقين ةقرارش كيم لَخدو اَثَع

 رح داونسلا ا هنا تبع دامو َلَئاَعَت رخو طَفَسَقَح
 يلف ايل لاقت ز راجل لإ ةاَعَتت دق َناَْيلك ىب 4

 ال 0-0 7 ثمر ا

 يَ هَيَرَصُف بَعْضُ ٌبَعُُم هلع َدَعَو ء هر ماو س2 يكس نس 7 تن
 | 59 ّ ني ربو اَهَعّسَمَم قَصْيبْل لان مع و وف هوو 2 2 ل هير

 7 . 9 اههسما ةورق ب نإ دنع تن نأك هَ
 أدهو ساتلا تكفر نق ٌككاَنِْف تلعب 0 لاتقن ةبتاك

 1م تلم كل همريقسن كب 2 0
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 لام . ولو لَ يو املأ كا داك
5 2 

 ده >2 7 0
 و امي 2 52 7 >2 0 6-00 هءد

 تسر يسيع نت امو. دنت بآل رعت
 اَنَدَن دانكن يي 00 ٌبَعصم هَل لافف ٍبَكَصم
 ع َلَسأَنو املا ةكيبالَو كلو ”موان'َْل َنارلاتن

 أ و لاعت هل لاق ابنِ 2 ا
 لات لمَ مهينأت را تبيع ا اوُعَيَس ب موقفا

 عم ٌساَنَو ْمَكَفَنَم برق 2ع قلت

 لاقت ارو يب ِاَتَملإ تشم رن "وانو ليش
 كرو ” َككيَرَدَح َناَكدَسَن رتشألا بأ لعمال
 قوق ةعتس و قس 0 اًجَعسُم_رانلا

 "نونا مرملا 8 نم يسع ع سار نشجع ماش 1 را
 ل را سا 0 ا م

 و دان ماسلا ِيلَع َتَشَو هلَكَفُت "تم لشق
 ا ف

 ع مع 9 مع و
 هنن ا : ع 27 | 1 مب ف ٠ هو دكر“ 5 2ك م 7 ّة ع نم رو هن رص 2 ربت ص 2 42 هي

 77 مَ 2 06 6 د "نا عز رم نس ص 9 - مير : 2 5 7| 4



 2 سا م ف 3 ا ع ص “4
 َُسأر ردحأَو ةرسيم نس كديع هَ لاقي ةردع
 نْئَصَحلاوُم هتثجب قرحاو تكلل دبع هب قو 2 ل 7 | مص عد 50
 9 رج كر 500 ع 0 للأع # نم, |
 كك ا 5-8-6 2 0
 . ال هباسصالار تشل نبأ لاق رثظألا نبأ نا ورم
 58 كلكم اشلا لا فرصتي حار
 0 قر فرت ا لَو را ا

 رتشالا نوب ميرا َرْمَص | َرََصَو اًبَعُصُم أون ا سانلا

 40 ا 0

 ترم 1 0 1 2 ص 56

 مك ىلع اولا ٠ رتل
 بكشن باح ب سْوَت كرت اَوََتلاقَح نم اَنَدَو
 مادو ِبَعْسُمْلا نم تثبت انف ذك انمار كفي
 ا 0 7 - 0 ا 7



 ميحرلا ىمسرلا هللا عسب

 ريا ين بشرم
 © ماد هن 6 1 00 2 :
 ف 7-5 رقي لبعم - ف

 و

 2 0-5 0-1 3 0 يالا[ جعشت هَجوَف ]

 5 َكَعَوَو 0 َنَف َناكَو َحوحايِرلا َءاَفْرَو

 لاَقَو دي د اعف بعسل دَل أ
 شبل ع وشمل هلال ه1

 2 ملا ا

 0 يلا ا دف

 ايموأو 000 1 3 8

 20 دشسالا هبا لكق يذلا نإ اكو “ٍباَتَع

1 



: 1 

 بيتي ب

 دهن 2 1 "سر سبوت

/ 3 
 خربشة

52-7 

4 

1 

1 2 

1 
1 

1 / 5 

1 

 ا 3

8 

1 
4 

00 1 
5 1 55 

 7 5 ١

 , م
 ع 1

 7 ٠
5 00 

 2ع ل
9 , 

 ل

2 

1 0 2 

 م -

/ 6 8 

 . 1 ١

 ١ كربلا اي

1" 

/ 
 5 ل
 : 1 ا
 0 4 "ارا

1501 

 ١
0 

. 1 
 يآ

0 

 ا
 3 017 و

00 3 1 

 ١ را الا املا ا لا ١1
 :  3ع م0 0 العدد 0 ايحدبا 0 ها ا ا ا

0 



 5 6 3و كرس 0 ا





 دس ةغءلسا نعل عع وص هلأ 5غ 4طعا

 هلل 2000

 6 وم ©« ورق »##و
00 

 يأ -1]18116 

 ب







 ًالدنطعقنار أ 0
 ال137 ظ ظ

 10 253015 ب

1107 
111 
 .همعم
11001 

50000 
500 

 رعت 1ر1 طعم 0220 220علع عا

 11هلعع طوغ "8ع. آسنعع 8116”

 318206 طرب 1,181خ41خآ 8اناظتخات

 ظ ١ 6 22-2-222١

 مسج جركل فة عجل مه مك  ةزطتعضضتتخ تن

11216 

 هاش او تا

 منسم ةطلسمجةنتررت هيمنة ](88 )2

 آن قام.

20005 



 جب ٠ ءدبع "7-2 لم« د و د -» 0 5 - 2 2 د 3 : 0 يون نأ جا وعموم زكا


